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Wstęp 

 

Oddawana do rąk czytelników książka Uwarunkowania rynkowe rozwoju mi-

kro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2015 to publikacja stanowiąca kontynuację 

wydawanych od 2004 roku  zeszytów naukowych, zawierających artykuły dotyczące 

działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Publikację wydano w ramach 

Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, a jej treść stanowi prezentację 

dorobku naukowego pracowników wyższych uczelni polskich, uczelni niemieckiej  

z Berlina i rosyjskiej z Moskwy. Przedmiotem analiz, ocen i konkluzji zawartych  

w opracowaniach wchodzących w skład niniejszego zeszytu są szeroko rozumiane 

warunki działania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w innych 

krajach Unii Europejskiej i w Rosji oraz czynników oddziałujących na te warunki. 

Ta najliczniejsza w każdej gospodarce grupa przedsiębiorstw związana jest najczę-

ściej z rynkami lokalnymi lub regionalnymi. Lokalny charakter małych i średnich 

przedsiębiorstw przejawia się w ścisłej zależności pomiędzy rozwojem tego sektora 

a rozwojem lokalnym i regionalnym. Małe i średnie przedsiębiorstwa to dostawcy 

towarów i usług na lokalne rynki zbytu, to również podmioty oferujące popyt na 

lokalne surowce, produkty, usługi, to miejsce pracy dla okolicznej ludności, nawet 

jeżeli przedsiębiorstwa te uczestniczą w wymianie międzynarodowej to – z reguły – 

zatrudniają miejscowych pracowników i wykorzystują miejscowe zasoby. Często 

przedsiębiorstwa te tworzą zmiany w otoczeniu daleko odbiegające od ich działalno-

ści produkcyjnej, np. inicjują i współfinansują zawody sportowe, oferują miejsca 

odbycia praktyk zawodowych, udzielają wsparcia potrzebującym. Beneficjentami tej 

pomocy są często szkoły, parafie, domy pomocy społecznej. Małe i średnie przed-

siębiorstwa, szczególnie działające na terenach wiejskich, pełnią funkcję kształcącą, 

inspirującą, pokazują, że jest możliwe w każdych warunkach utworzenie przedsię-

biorstwa i realizowanie własnych pomysłów.    

Dwadzieścia pięć lat gospodarki rynkowej w Polsce pokazuje, że mała i śred-

nia przedsiębiorczość wywarła duży wpływ na wzrost gospodarczy, na zróżnicowa-

nie podaży towarów i usług, a także przyczyniła się do zwiększenia udziału przed-

siębiorstw działających w Polsce w wymianie międzynarodowej. Nie poradziła 

sobie jednak z obniżeniem stopy bezrobocia, z podwyższeniem innowacyjności 

polskiej gospodarki i jeszcze z wieloma innymi problemami, a to oznacza, że nadal 

potrzebna jest wymiana poglądów, propozycji, rekomendacji dotyczących  uwarun-

kowań rynkowych, determinujących rozwój mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw. Artykuły w Zeszycie Naukowym oddawanym do rąk czytelników podzie-

lono na siedem części:  

 strategie tworzenia i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 

 ubezpieczenia 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. 
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Wśród Autorów są znakomici praktycy, przedstawiciele mikro i małych przed-

siębiorstw, organizacji grupujących te przedsiębiorstwa oraz przedstawiciele środo-

wisk akademickich z Polski i zagranicy. 

Zachowanie wysokiej jakości naukowej publikowanych artykułów wymaga ich 

oceny przez recenzentów o uznanym autorytecie naukowym. Chciałabym więc zło-

żyć wszystkim dotychczasowym i przyszłym recenzentom publikowanych opraco-

wań serdeczne podziękowania. 

Od początku tzn. od 2004 roku Partnerem Konferencji, której materialnym 

efektem jest zeszyt naukowy oddawany do rąk czytelników, jest Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości. Bardzo dziękuję naszemu Partnerowi za wieloletnie wsparcie,  

a szczególne dziękuję Pani Prezes – dr Barbarze Bartkowiak, która, oprócz wnoszo-

nego wkładu merytorycznego, jest „dobrym duchem” Konferencji.  

W zorganizowanych dotychczas spotkaniach naukowych aktywny udział brali 

również wybitni przedstawiciele instytucji finansowych, ubezpieczeniowych oraz 

pracodawców. Konferencja stanowi zatem platformę łączącą refleksje teoretyczne  

z ich zastosowaniami praktycznymi w działalności mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw.  

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim Autorom artykułów i Uczest-

nikom konferencji. Bez Państwa udziału nie byłoby możliwe zorganizowanie konfe-

rencji na tak wysokim poziomie merytorycznym. Dzięki Państwa artykułom i zaan-

gażowaniu dotrwaliśmy już do jedenastej edycji, a przed nam kolejne wyzwania.  

Dziękuję także Patronom naszej Konferencji:  

Prof. dr hab. Andrzejowi Gospodarowiczowi – przewodniczącemu Komitetu Nauk  

o Finansach PAN, 

Prof. dr hab. Edwardowi Włodarczykowi – J.M. Rektorowi Uniwersytetu Szczeciń-

skiego,  

Olgierdowi Geblewiczowi – Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania publikacji przekazuję 

wyrazy wielkiego szacunku i sympatii. Dziękuję bardzo pracownikom Wydawnic-

twa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego za sprawne wydanie książki. Dzięku-

ję Panu Pawłowi Strzeleckiemu za cierpliwość i sumienność w technicznym opra-

cowywaniu naszej książki. 

Dziękuję również moim współpracownikom z Katedry Finansów Przedsiębior-

stwa, na których pomoc mogłam zawsze liczyć.  

 

Prof. dr hab. Aurelia Bielawska 
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MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia zarządzanie internacjonaliza-

cją w małych i średnich przedsiębiorstwach, nie wykluczając jednocześnie przedsię-

biorstw dużych. Studia światowej literatury przedmiotu wykazały niedobór wiedzy 

w tym obszarze. Autorzy kluczowych teorii internacjonalizacji koncentrują się ra-

czej na przebiegu samego procesu, marginalizując znaczenie wiedzy, umiejętności, 

mentalności i decyzyjności kierownictwa przedsiębiorstw.  

Warunki gospodarowania przedsiębiorstw w zglobalizowanym świecie wymu-

szają na badaczach biznesu międzynarodowego spojrzenie na internacjonalizację 

firmy z perspektywy zarządzania strategicznego. Takie podejście zdeterminowało 

strukturę artykułu, w którym najpierw przedstawiono uzasadnienie podjęcia proble-

mu badawczego, następnie przeprowadzono studia literatury przedmiotu, definiujące 

internacjonalizację i kolejno podjęto wstępną próbę przedstawienia koncepcji zarzą-

dzania internacjonalizacją. 

 

Słowa kluczowe: zarządzanie internacjonalizacją, zarządzanie strategiczne, interna-

cjonalizacja, strategie internacjonalizacji, biznes międzynarodowy 

 

 

Uzasadnienie podjęcia problemu badawczego 
 

Zintensyfikowany w XXI wieku proces internacjonalizacji, rozumiany jako za-

angażowanie w działalność zagraniczną, można rozpatrywać z punktu widzenia 

całego świata, poszczególnych regionów (np. ugrupowań gospodarczych) oraz 

państw, czyli w skali makro oraz z punktu widzenia uczestniczących w nim przed-

siębiorstw, tzn. w skali mikroekonomicznej. W literaturze przedmiotu spotykamy 

również podejście mezoekonomiczne przedstawiające i objaśniające proces umię-

dzynarodowienia w obrębie gałęzi gospodarki i branż. Istota internacjonalizacji, jako 

zjawiska czy też procesu umiędzynarodowienia, jest postrzegana zatem na wielu 

płaszczyznach i pozostaje obszarem badawczym kilku dyscyplin naukowych. Do 

najważniejszych z nich zaliczyć należy: ekonomię, nauki o zarządzaniu, prawo, 

socjologię, psychologię oraz kulturoznawstwo. Wielodyscyplinarne rozpatrywanie 

procesu internacjonalizacji wymusza zatem pytania badawcze: Czy internacjonaliza-

cją można zarządzać? Jak zdefiniować zarządzanie internacjonalizacją? Jakie ele-
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menty procesu wchodzą w skład czynności związanych z zarządzaniem internacjo-

nalizacją? 

Studia polskiej i międzynarodowej literatury przedmiotu wskazały na wyraźny 

deficyt zdefiniowania problemu, stąd też wyłoniła się potrzeba podjęcia próby stwo-

rzenia wstępnej koncepcji zarządzania internacjonalizacją – istotnego elementu 

zarządzania strategicznego przedsiębiorstw w XXI wieku. 

 

 

Pojęcie internacjonalizacji – przegląd literatury przedmiotu 

 

W niniejszym artykule umiędzynarodowienie jest postrzegane przede wszyst-

kim przez pryzmat przedsiębiorstwa. Oznacza każdą formę działalności firmy ma-

cierzystej związaną z ekspansją międzynarodową. Internacjonalizacja jest traktowa-

na jako: proces, czyli przechodzenie przez kolejne (wyższe lub niższe) etapy proce-

su internacjonalizacji; stan, czyli np. bieżący etap procesu, stopień umiędzynarodo-

wienia; nastawienie, czyli orientacja kierownictwa w procesie zarządzania; wymiar, 

czyli internacjonalizacja rynków, produktów, marketingu, zasobów
1
. 

Umiędzynarodowienie jako proces determinuje jego długookresowy charakter. 

Przechodzenie na kolejne, bardziej zaawansowane etapy internacjonalizacji wymaga 

bowiem od przedsiębiorstw (przedsiębiorców, menedżerów) budowania długotrwa-

łych strategii ekspansji międzynarodowej i angażowania coraz to większych zaso-

bów. Proces internacjonalizacji należy również rozpatrywać w kontekście zmniej-

szania zaangażowania na zagranicznych rynkach, co określane jest procesem de-

internacjonalizacji.  

Stan (state), czyli bieżący etap umiędzynarodowienia czy też stopień umiędzy-

narodowienia firmy, w przeciwieństwie do procesu prezentuje raczej statyczne po-

strzeganie umiędzynarodowienia. Ujęcie statyczne polega na zastosowaniu określo-

nych wskaźników, które informują o intensywności umiędzynarodowienia firmy
2
. 

Wskaźniki te wyrażają takie elementy charakterystyki, jak: wielkość sprzedaży, 

aktywów, zysku, zatrudnienia, inwestycji, liczby placówek zaangażowanych, bądź 

osiągniętych za granicą w stosunku do tych samych kategorii w kraju; liczbę krajów 

charakteryzującą się aktywnością międzynarodową; okres działalności i doświad-

czeń międzynarodowych kadry zarządzającej oraz dystans kulturowy
3
. 

                                                           
1 Por.: E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009, s. 15–16; M. Gory-

nia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 36;  

L.S. Welch, R. Luoastarien, Internationalization–Evolution of the Concept, „Journal of Gen-

eral Management” 1988, nr 14 (2), s. 34–57; S. Chetty, Dimensions of Internationalization of 

Manufacturing Firms in the Apparel Industry, „European Journal of Marketing” 1999, nr 33 

(1/2), s. 34–57; J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, 

Warszawa, 2004, s. 19. 
2 K. Przybylska, Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 2006,  

nr 3, s. 41–57; J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. 

Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008, s. 28–30; J. Rymarczyk, Internacjonalizacja…,  

s. 24–28. 
3 J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy…, s. 28–29. 
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Nastawienie, czyli orientacja kierownictwa firmy sprawia, że przedsiębiorstwo 

podąża w kierunku internacjonalizacji. Internacjonalizacja działalności rozpoczyna 

się w momencie uświadomienia sobie jego możliwości
4
. Duże znaczenie istocie 

cech menedżerskich przypisują modele internacjonalizacji badające zjawisko przy-

śpieszonej internacjonalizacji. Pozytywne nastawienie do procesu internacjonalizacji 

działalności, które może wynikać zarówno z cech wrodzonych, jak i posiadanej 

wiedzy  prowadzi do przyśpieszenia procesu i stanowi o sukcesie firmy na rynkach 

międzynarodowych
5
. Wielowymiarowe spojrzenie na internacjonalizację wynika  

z tego, że przedsiębiorstwo może nie tylko pogłębiać umiędzynarodowienie przez 

wchodzenie na poszczególne etapy procesu, lecz również przez dywersyfikację form 

operacji rynkowych, dostarczanie produktów i usług czy też przez zatrudnianie 

zagranicznych specjalistów
6
. Oznacza to, że „na poziomie firmy o internacjonaliza-

cji można mówić wtedy, gdy choć jeden produkt (usługa) w portfelu produktów-

rynków firmy jest związany z rynkiem zagranicznym”
7
. Wielowymiarowość procesu 

internacjonalizacji przedstawiono na rys. 1. 

Wielowymiarowość implikuje także rozpatrywanie dwubiegunowości procesu 

internacjonalizacji, dzieląc ją na internacjonalizację zewnętrzną (ekspansja firmy  

w różnych możliwych formach na rynkach zagranicznych) i wewnętrzną. Interna-

cjonalizacja wewnętrzna wynika z umiędzynarodowienia działalności przedsiębior-

stwa na rynku krajowym przez działalność importową, zakup licencji, kooperacje 

kapitałowe i nie kapitałowe czy też  tworzenie powiązań sieciowych
8
. Z pojęcia 

internacjonalizacji wewnętrznej wynika pojęcie internacjonalizacji biernej, które 

oprócz już wymienionych działań, zawiera dodatkowo ten aspekt internacjonalizacji, 

rozumiany jako tworzenie strategii konkurencji firm krajowych wobec napływu 

kapitału zagranicznego
9
.        

                                                           
4 E. Duliniec, Marketing…, s. 15. 
5 M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007, s. 3. 
6 S. Chetty, Dimensions of Internationalization of Manufacturing Firms in the Apparel Indus-

try, European, „Journal of Marketing” 1999, nr 33 (1/2), s. 123–125. 
7 M. Gorynia, Strategie zagranicznej…, s. 35. 
8 D. Hanh, Commentary on Chapter 2, J. Johanson, J.E. Vahlne, Management of Internationa-

lization, w: Perspectives on Strategic Change, red. L. Zan, S. Zambon, A.M. Pettigrew, 

Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 1993, s. 44–56; L.S. Welch, G.R.G. 

Benito, P.R. Silsteth, T. Karlsen, Exporting Outward-Inward Internationalization: A Know-

ledge and Network Perspective, „Industrial Marketing Management” 2003, nr 32 (5), s. 396;  

S. Chetty, Dimensions of Internationalization of Manufacturing Firms in the Apparel Indus-

try, „European Journal of Marketing” 1999, nr 33 (1/2), s. 132; J.W. Wiktor, R. Oczkowska, 

A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy…, s. 14. 
9 Por: M. Gorynia, Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, 

Warszawa 2005, s. 10–13; E. Bojar, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w regionach 

słabo rozwiniętych – studium porównawcze Polski i Irlandii. Efekty i zagrożenia, TNOiK, 

Toruń 2008, s. 13–14. 
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Rysunek 1. Wymiary internacjonalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Chetty, Dimensions of Internationalization of 

Manufacturing Firms in the Apparel Industry, „European Journal of Marketing” 1999, 

nr 33 (1/2); T. Vissak, The Internationalization of Foreign-owned Enterprises in Esto-

nia: A Network Perspective, Dissertationes Rerum Oeconomicarumuniversitatis Tartu-

ensis, Tartu 2003, s. 26. 

 

 

Zarządzanie internacjonalizacją 

 

Zarządzanie internacjonalizacją przedsiębiorstwa jest częścią zarządzania stra-

tegicznego firmy macierzystej
10

 i z punktu widzenia funkcjonowania firmy na ryn-

kach zagranicznych bądź też wchodzenia w związki z partnerami zagranicznymi bez 

wychodzenia poza rynek krajowy, obejmuje następujące etapy procesu zarządzania: 

tworzenie (w tym planowanie, organizowanie i pobudzanie), doskonalenie oraz 

kontrolę. Jest nieodłączną częścią biznesu międzynarodowego, wymaga zatem po-

dejmowania decyzji w aspekcie występowania zwiększonego ryzyka, m.in. wymaga 

specyficznych kompetencji z punktu widzenia zarządczego i operacyjnego
11

.  Anali-

zując dotychczasowy dorobek literatury, z zakresu zarządzania strategicznego  

w warunkach globalizacji czy też w biznesie międzynarodowym, można dojść do 

wniosku, że jak na razie w niedostatecznym stopniu uwzględnia ona problem zdefi-

niowania pojęcia zarządzanie internacjonalizacją, dlatego też w niniejszym artykule 

podjęto próbę zdefiniowania pojęcia i określenia jego etapów. 

Podejmowanie decyzji kierowniczych na wszystkich etapach procesu zarzą-

dzania internacjonalizacją odbywa się na podstawie posiadanej wiedzy (uświado- 

                                                           
10 D. Hanh, Commentary on Chapter…, s. 73–78. 
11 M. Gorynia, Strategie zagranicznej…, s. 21–22. 
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mionej niewiedzy) oraz zasobów. To świadoma orientacja kierownictwa skierowana 

na wyzwania stwarzane przez internacjonalizację we wszystkich jej aspektach
12

. 

Odbywa się przez identyfikację kluczowych barier, motywów, źródeł przewagi 

konkurencyjnej oraz ogół warunków na rynku krajowym i na rynkach zagranicz-

nych. Wyznacza to obszary, kierunki i strategie internacjonalizacji na podstawie ich 

determinant oraz w wyniku kontroli wcześniej podjętych decyzji. 

Na każdym etapie zarządzania internacjonalizacją przedsiębiorstwa, poprzez 

podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze biznesu międzynarodowego, istot-

na jest wielokierunkowa komunikacja i budowanie zaufania. Badania wykazały, że 

bieżąca, kompleksowa i szczera komunikacja jest kluczem do sukcesu projektu 

internacjonalizacji. Jej celem jest osiągnięcie powszechnej akceptacji i poparcia dla 

projektu od kierownictwa różnych szczebli, związków zawodowych i pracowników. 

Jednokierunkowe kampanie informacyjne od zarządu do zainteresowanych nie wy-

starczą. Dobra komunikacja otwiera możliwość dialogu wszystkich grup, których 

dotyczą zmiany. Zarządzanie jest kluczem do rozwoju właściwej strategii komuni-

kacji. Istotne jest, aby wszystkie zainteresowane strony, w szczególności pracowni-

cy, uzyskiwali  informacje bezpośrednio od zarządzających nie za pośrednictwem 

innych kanałów. Ustanowienie rady komunikacji może pomóc w rozwoju zarządza-

nia i realizacji skutecznej strategii komunikacji oraz w filtrowaniu i przygotowaniu 

informacji zgodnie z wymaganiami różnych grup interesariuszy. Wymiana informa-

cji i regularna, dwukierunkowa komunikacja jest ważnym składnikiem budowania 

zaufania kluczowych grup interesariuszy, takich jak pracownicy i przedstawiciele 

związków zawodowych, którzy muszą czuć się poinformowani i zaangażowani od 

początku, jeśli mają sprawnie i umiejętnie wprowadzać zmiany wynikające z wdra-

żania umiędzynarodowienia. Oparta na wzajemnym zaufaniu, wspólna wizja proce-

su internacjonalizacji i jego cele mogą zostać opracowane między różnymi zaintere-

sowanymi stronami, a to zapewni wsparcie dla realizacji wszystkich niezbędnych 

decyzji strategicznych
13

. Etapy procesu zarządzania internacjonalizacją przedsta-

wiono na rys. 2. 

Na etapie tworzenia: planowania, organizowania i pobudzania procesu interna-

cjonalizacji,  kluczowym zadaniem zarządczym wydaje się być identyfikacja  

i ocena istniejących i antycypowanych warunków rynkowych, co odbywa się 

przez zbieranie, przetwarzanie i analizowanie informacji o warunkach, tak na rynku 

krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Analiza informacji pomaga przedsiębior-

stwu w identyfikacji silnych i słabych stron konkurencyjnych firm, a przez to uła-

twia wybór działań docelowych
14

. Na rynku krajowym mogą do nich należeć przede 

wszystkim ograniczenia eksportu (embargo) na dany rynek (np. amerykańskie em-

bargo na eksport na Kubę) oraz ograniczenia w swobodnym przepływie ludzi  

i kapitału. 

 

                                                           
12 J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy…, s. 39. 
13 EMCC, Managing business internationalization, Wyd. European Foundation for the Im-

provement of Living and Working Conditions, Dublin & Bruksela 2003, www.eurofound. 

europa.eu/emcc/content/source/eu03010a.htm # contentpage. 
14 A.M. Rugman, R.M. Hodgetts, International Business. A Strategic Management Approach, 

Pearson Education Limited, Edinburgh Gate 2000, s. 215–219. 
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Rysunek 2. Etapy procesu zarządzania internacjonalizacją firmy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Warunki rynkowe na rynku zagranicznym określać natomiast będą takie para-

metry jak: wielkość rynku (liczba ludności i siła nabywcza), system polityczny, 

wynikający z tego system prawny ograniczający np. prowadzenie pewnego rodzaju 

reklamy (np. kraje arabskie – kobieta w reklamie), religia, kultura, bliskość geogra-

ficzna rynku. Warunki takie mogą sprzyjać ekspansji zagranicznej naszych towa-

rów/usług lub mogą stanowić poważne bariery dla internacjonalizacji. Dla przedsię-

biorstwa planującego internacjonalizację już na wczesnym etapie procesu, czyli 

jeszcze przed wyjściem poza rynek macierzysty, bardzo ważne jest zidentyfikowa-

nie atrakcyjności rozważanych rynków, potencjalnych konkurentów oraz sposobu 

przystosowania się do lokalnych uwarunkowań. Powodem tego jest występowanie 

również takich barier jak: bariery handlowe (taryfy, cła i kwoty importowe), bariery 

pozataryfowe
15

 (różnice w systemach finansowych, w tym w systemie bankowym, 

systemie podatkowym oraz ryzyko stopy procentowej). Bariery dla procesu interna-

cjonalizacji wynikają najczęściej z protekcyjnej polityki gospodarczej kraju docelo-

wego (host country). Ich celem jest ochrona lokalnego rynku przed zagraniczną 

konkurencja, w tym ochrona lokalnej produkcji przed zastąpieniem jej produktami 

                                                           
15 G.S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004, s. 34–35. 
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importowanymi oraz ochrona rodzimego rynku pracy. Równie istotny jest wpływ 

ekspansji zagranicznej na bilans płatniczy kraju (balance of paymant)
16

. 

Motywy rozpoczęcia (kontynuowania) procesu wynikają z wielu czynników. 

Patrząc na aspekt internacjonalizacji z punktu widzenia umiędzynarodowienia se-

kwencyjnego (Uppsala Model), ważnym czynnikiem decyzyjnym będzie wiedza
17

. 

To menedżerowie poszukują sposobów rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach mię-

dzynarodowych oraz proponują rozwiązania. Dysponują w tym celu wiedzą rynko-

wą (market knowledge) dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, wiedzą obiektywną (ob-

jective knowledge), a po drugie, wiedzą praktyczną (experience knowledge), wynika-

jącą jedynie ze zdobytego indywidualnego doświadczenia jednostki. W wiedzy 

praktycznej chodzi o zmiany w dostarczanej jakości pracy zasobów ludzkich. Zdo-

byta wiedza praktyczna implikuje zmiany zachowań jednostek i może być od nich 

odseparowana. Na ogół jednak doświadczenie rynkowe zdobyte przez menedżerów 

dotyczy określonych rynków i okoliczności, tak więc może być wykorzystane jedy-

nie do podejmowania decyzji (proponowania rozwiązań) na tych właśnie rynkach
18

. 

Na podstawie posiadanej wiedzy kierownictwo planuje, organizuje i pobudza dzia-

łania w ramach wdrożenia (rozwoju) procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. 

Dzięki wiedzy zdobytej na pierwszym etapie zarządzania internacjonalizacją może 

wzrastać pozycja konkurencyjna firmy, jej udział w rynku oraz potrzeba rozwoju 

przez zacieśnianie współpracy z firmami zagranicznymi oraz poprzez zawiązywanie 

aliansów strategicznych i sieci (networking)
19

. Oprócz wiedzy i doświadczenia me-

nadżerów, motywem podjęcia ekspansji zagranicznej może być także wyjątkowa 

okazja/przypadek, jak np. w sytuacji ekspansji PKN ORLEN na rynek niemiecki. 

Taki intensywny impuls rynkowy przyśpiesza rozpoczęcie procesu internacjonaliza-

cji bądź też implikuje szybki rozwój wymiaru czy też etapu internacjonalizacji.   

W ramach planowania, organizowania i pobudzania w procesie zarządzania in-

ternacjonalizacją istotne jest właściwe określenie źródeł przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa planującego ekspansję międzynarodową. W takiej sytuacji nie-

zbędna jest ocena czy firma będzie w stanie szybko tworzyć i dostarczać na zagra-

niczne rynki produkty i usługi lepiej od zagranicznej konkurencji i dostosowywać 

wielkość i strukturę podaży do wielkości i struktury popytu, jaka jest jej pozycja 

konkurencyjna w branży oraz jakie są atrybuty rozważanego kraju, które jako sys-

tem mogą tworzyć warunki do kreowania siły konkurencyjnej firmy
20

.  

Na drugim etapie zarządzania internacjonalizacją firmy (etap doskonalenia),  

na podstawie decyzji podjętych na pierwszym etapie, następuje formułowanie  

i implementowanie strategii i formy internacjonalizacji. „Strategie internacjona-

                                                           
16 A.M. Rugman, R.M. Hodgetts, International Business…, s. 161. 
17 J. Johanson, J.H. Vahlne, The Internationalization Process of the Firm – A Model of Know-

ledge Studies, „Journal of International Business Studies”, 8 (1) Spring/Summer 1997, s. 23–

32. 
18 E.Pennrose, The Theory of Growth of the Firm, Oxford 1966, s. 53. 
19 L.S. Welch, G.R.G. Benito, P.R. Silsteth, T. Karlsen, Exporting Outward-Inward…, s. 396. 
20 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Diffin, Warszawa 

2001, s. 54; J. Penc, Zarządzanie w warunkach globalizacji, Diffin, Warszawa 2003, s. 201–

203; M.E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, „Harvard Business Review” 1990, 

nr 3, s. 77–81. 
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lizacji i globalizacji przedstawiają sposoby postępowania przedsiębiorstwa w mię-

dzynarodowym otoczeniu przy formułowaniu i dostosowaniu jego relacji do tego 

otoczenia oraz kształtowania wewnętrznej struktury i procesów”
21

. Postrzegając 

decyzję o umiędzynarodowieniu działalności jako decyzję strategiczną dla przedsię-

biorstwa, kierownictwo dokonuje wyboru pomiędzy importem, eksportem, formami 

kooperacyjnymi (zakup licencji, joint venture, franchising) bądź też zagraniczną 

inwestycja bezpośrednią (ZIB). Na tym etapie może być również podjęta de-

internacjonalizacja. Wybierając rynek (rynki) docelowy zagraniczny,  menedżerowie 

zmuszeni są także do określenia formy prawnej, rodzaju działalności, sposobu utwo-

rzenia jednostki prowadzącej zagraniczny biznes, strategii własnościowej, marketin-

gowej oraz strategii koordynacyjnej. Trafność podjętych decyzji i zastosowanych 

działań jest bardzo istotna i w bezpośredni sposób warunkuje sukces rynkowy 

przedsiębiorstwa. Decyzja o umiędzynarodowianiu działalności w dużym stopniu 

implikuje bowiem dotychczasową strategię działania i może generować zarówno 

wzrost zysków operacyjnych (udziału w rynku), jak i duże straty, z bankructwem 

przedsiębiorstwa włącznie. Na tym etapie podejmowania działań bardzo ważne, 

szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), jest kreowanie i zacie-

śnianie powiązań w ramach sieci biznesowych (business network). Współpraca 

może odbywać się w wielu obszarach, tj. know-how, produkcja, dystrybucja, marke-

ting, sprzedaż czy dystrybucja
22

. 

Kontrola, czyli ocena podjętych decyzji zarządczych dla internacjonalizacji 

oraz związanych z nimi działań rynkowych, polega na przeprowadzaniu wnikliwych 

analiz weryfikujących oddziaływanie procesu umiędzynarodowiania na takie obsza-

ry działalności firmy, jak: udział w rynku, poziom zatrudnienia, wielkość produkcji, 

liczbę i jakość produktów, efektywność finansową oraz przewagę konkurencyjną na 

rynku lokalnym, krajowym, branżowym oraz globalnym. Oceny i wnioski genero-

wane na tym etapie powodują ponowne przejście i podejmowanie decyzji w ramach 

etapu pierwszego. Takie podejście powoduje postrzeganie zarządzania internacjona-

lizacją jako procesu w ramach powtarzających się kolejno etapów.  

 

 

Podsumowanie 

 

Zaproponowana w artykule koncepcja (model) zarządzania internacjonalizacją 

małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje na  trzy etapy działań i związane z nimi 

obszary decyzji menedżerskich. Uwzględnia internacjonalizację działalności wielo-

aspektowo,  traktując ją jako proces, stan, nastawienie oraz wymiar. Ta koncepcja 

wypełnia lukę w nauce zarządzania w ramach biznesu międzynarodowego, w obsza-

rze zdefiniowania pojęcia zarządzanie internacjonalizacją. Podkreśla znaczenie 

podejmowanych decyzji oraz wielokierunkowej komunikacji dla efektywnego 

umiędzynarodowiania działalności firmy. Biorąc pod uwagę, że przedstawiona kon-

cepcja jest koncepcją wstępną, należy podkreślić konieczność sprawdzenia jej przez 

                                                           
21 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja…, s. 74. 
22 M. Forgren, J. Johanson, Managing Internationalization in Business Networks, w: Manag-

ing Networks in International Business, Gordon and Breach, Philadelphia and Amsterdam 

1992, s. 1–15. 
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badania empiryczne, z rzeczywistością decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach 

internacjonalizujących swoją działalność. Nie wyklucza się  jednocześnie jej zasto-

sowania w badaniach nad zarządzaniem internacjonalizacja także dużych przedsię-

biorstw. 
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THE CONCEPT OF  SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISE 

INTERNATIONALIZATION MANAGEMENT 

 

Summary 

 

This article is an attempt at defining the notion of internationalization management of 

small and medium size enterprise, not excluding bigger firms. A review of world literature on 

the subject has revealed inadequate related knowledge. The authors of the key theories revolv-

ing around internationalization tend to focus on the course of the process, at the same time 

belittling the importance of the knowledge, skills, mentality and decision-making on the part 

of management boards.  

The conditions of managing companies in a globalized world force researchers into in-

ternational business to look at corporate internationalization from the point of view of strateg-

ic management. This approach has determined this article's structure: the justification of the 

research issue has been presented as first, followed by a study of literature on the subject 

which defines internationalization. Subsequently, a preliminary attempt has been made to 

present the concept of internationalization management.  

 

Keywords: management of internationalization, strategic management, internationalization, 

internationalization strategies, international business. 

 

Translated by Katarzyna Blanke-Ławniczak 
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PROMOCJA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  

W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

Przedmiotem artykułu jest prezentacja i analiza innowacyjnego Programu NF, 

będącego połączeniem programu priorytetowego NFOŚiGW – Poprawa efektywno-

ści energetycznej. Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przed-

siębiorstwach oraz nowego instrumentu finansowego Europejskiego Banku Odbu-

dowy i Rozwoju Program Finansowania Zrównoważonej Energii dla MŚP II. Ce-

lem artykułu jest ocena znaczenia Programu NF dla pobudzania inwestycji w ener-

gooszczędność w sektorze MSP w najbliższych latach. Kryteriami tej oceny stał się: 

wybór modelu złożonej struktury instytucjonalnej programu, sposób naboru benefi-

cjentów i projektów do programu, sposób redystrybucji środków pomocowych dla 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz rodzaj i intensywność pomocy.  

Artykuł ma przede wszystkim charakter aplikacyjny. Przy jego opracowaniu 

posłużono się metodą krytycznej analizy obowiązującego ustawodawstwa z zakresu 

polityki klimatycznej oraz ram finansowych i instytucjonalnych Programu NF. 

 

Słowa kluczowe: polityka klimatyczna, efektywność energetyczna, pomoc publicz-

na 

 

 

Wprowadzenie 

 

Głównymi celami europejskiej polityki gospodarczej jest ograniczenie emisji 

dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, zmniejszenie wydobycia surow-

ców energetycznych oraz ograniczenie importu surowców i energii z państw trze-

cich. Cele te są przedmiotem licznych rodzajów polityki i inicjatyw ustawodaw-

czych Komisji Europejskiej, w tym pakietu klimatycznego-energetycznego, Strate-

gii Europa 2020 – Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz Energia 2020 – Strategii na rzecz konku-

rencyjnego zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego. Emisje zwią-

zane z wytwarzaniem energii z konwencjonalnych surowców energetycznych sta-

nowią niemal 80% całkowitej emisji dwutlenku węgla – podstawowego, powszech-

nie występującego gazu cieplarnianego. Stąd jednym z głównych celów europejskiej 

polityki gospodarczej jest redukcja całkowitego zużycia energii w Unii Europejskiej 

o 20% do 2020 roku w stosunku do prognoz wykonanych w 2005 roku, zakładają-
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cych postępowanie według wcześniejszych schematów (BAU – Business as Usual). 

Efektywne zużycie energii powinno przyczyniać się do osiągnięcia tego celu. 

W ostatnich dwóch dekadach Polska dokonała dużego postępu w dziedzinie 

poprawy efektywności energetycznej, jednak nadal energochłonność pierwotna PKB 

Polski, wyrażona w cenach stałych (rok bazowy to 2005) oraz parytecie siły nabyw-

czej, jest wyższa o 19% od średniej europejskiej
1
. Z uwagi na to, że inwestycje  

w poprawę efektywności energetycznej są relatywnie tanie i dość szybko przynoszą 

oczekiwane efekty, poprawa efektywności energetycznej została uznana za prioryte-

towy kierunek przyjętej przez Radę Ministrów w listopadzie 2009 roku Polityki 

energetycznej Polski do 2030 roku
2
. Za cele tej polityki obrano: dążenie do zero-

energetycznego rozwoju gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez 

wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną oraz konsekwentne zmniejszanie 

energochłonności krajowej gospodarki do poziomu notowanego w UE-15. 

Realizacji tych celów powinno służyć m.in.: 

 ustanowienie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej (osiągnię-

cia do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9%  

w stosunku do średniego zużycia energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie 

obejmować będzie lata 2001–2005), 

 wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla osiągnięcia narodowe-

go celu przez opracowanie, systematyczną aktualizację i realizację Krajowego 

Planu Działań dla efektywności energetycznej, 

 wsparcie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej przy zastosowaniu 

kredytów preferencyjnych i dotacji ze środków krajowych i europejskich. 

Przedmiotem opracowania jest priorytetowy, innowacyjny program NFOŚiGW 

z zakresu poprawy efektywności energetycznej – Inwestycje energooszczędne  

w małych i średnich przedsiębiorstwach (Program NF) oraz nowy instrument finan-

sowy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju – Program Finansowania Zrów-

noważonej Energii dla MŚP II. Celem artykułu jest ocena znaczenia tego Programu 

NF dla rozwoju inwestycji w energooszczędność w sektorze MSP do 2016 roku. 

 

 

Pojęcie efektywności energetycznej i przesłanki jej promocji w sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw 

 

T. Skoczkowski określa efektywność energetyczną jako: „obniżenie zużycia 

energii pierwotnej, mające miejsce na etapie zmiany napięć, przesyłu, dystrybucji 

lub zużycia końcowego energii, spowodowane zmianami technologicznymi, zmia-

nami ekonomicznymi, zapewniające taki sam lub wyższy poziom komfortu lub 

usługi. Rozwiązania zwiększające efektywność końcowego zużycia energii powodu-

ją obniżenie zużycia zarówno energii pobieranej przez użytkowników końcowych, 

                                                           
1 Dla energochłonności finalnej PKB różnica jest nieznacznie mniejsza i wynosi 18% pomię-

dzy Polską a średnią dla UE-27. Por. Efektywność wykorzystania energii w latach 2001–2011, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 13. 
2 Załącznik do uchwały nr 202/2009 RM z 10.11.2009 r., www.mg.gov.pl. 
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jak i energii pierwotnej”
3
. W bardziej ogólny sposób efektywność energetyczna jest 

definiowana na gruncie prawa europejskiego, gdzie określa się ją jako: „stosunek 

uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii”
4
. Zgodnie  

z art. 3 ustawy o efektywności energetycznej przez to pojęcie należy rozumieć: 

„stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia tech-

nicznego lub instalacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie tech-

niczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu”
5
.  

Osiągnięcie założonego, narodowego celu poprawy efektywności energetycz-

nej wymaga uruchomienia całego potencjału tej poprawy mieszczącego się w trzech 

obszarach: 

 sektorze wytwarzania energii, 

 w przesyle i dystrybucji energii oraz 

 końcowym wykorzystaniu energii. 

Poprawa efektywności energetycznej w trzecim z wymienionych obszarów za-

leży przede wszystkim od świadomości wagi problemu i dyktowanych tą świadomo-

ścią zachowań przedstawicieli gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, 

jednostek sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw
6
. 

Z badań Krajowej Izby Gospodarczej nad Motywacjami i barierami dla po-

prawy efektywności energetycznej w MŚP wynika, że większość firm, bez względu 

na wielkość i branżę, uznaje wykorzystanie energii za ważny problem, ale nie ma 

możliwości powierzenia go dedykowanej osobie – generalnie nikt za niego nie od-

powiada. Jedynie 7% firm poddanych badaniu przeprowadziło audyt energetyczny. 

Aż 78% firm nie rozważa wprowadzenia systemu zarządzania energią. Firmy  

w pokrycie kosztów inwestycji proefektywnościowych angażują przede wszystkim 

własne środki. Większość firm przyznaje, że poprawa efektywności energetycznej 

jest dla nich korzystna finansowo, ale tylko ok. 1/5 z nich mierzy te rezultaty. Tylko 

ułamek wskazań dotyczył finansowania inwestycji przez firmę świadczącą usługi 

energetyczne w zamian za udział w poczynionych inwestycjach (ESCO – Energy 

Service Companies)
7
. Z badań jednoznacznie wynika, że brak wiedzy, informacji 

oraz wsparcia finansowego są głównymi barierami w poprawie efektywności ener-

getycznej małych i średnich przedsiębiorstw.  

 

 

 

 

                                                           
3 Witryna internetowa Projektu Inteligentna Energia – Projekt CHANGE, http://change.kig.pl 

(15.11.2014). 
4 Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.04.2006 r. w sprawie efek-

tywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrekty-

wę Rady 93/76/EWG (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 114. 
5 Ustawa z 4.03.2011 r. o efektywności energetycznej, DzU 2011, nr 94, poz.551. 
6 K. Prandecki, Kształtowanie polityki ochrony środowiska i polityki energetycznej – refleksje 

w perspektywie 2020, w: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego 

rozwoju, red. U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010, s. 450. 
7www.kig.pl/naszglos/badania (19.11.2014). 
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Rodzaj i zakres wsparcia poprawy efektywności energetycznej w sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw 

 

W 2014 roku uruchomiono Program NF, którego głównym celem jest: 

 ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie popra-

wy efektywności energetycznej oraz termomodernizacji budynków, w tym po-

legających na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w sektorze małych  

i średnich przedsiębiorstw, 

 zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez finansowanie inwestycji energo-

oszczędnych w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

W uruchomienie programu NF zaangażowały się dwie instytucje. Jedną z nich 

jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 

który przeznaczył 60 mln zł na nowy program priorytetowy Poprawa efektywności 

energetycznej. Część 4) inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsię-

biorstwach, a drugą – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), który opra-

cował nowy instrument finansowy stanowiący Program Finansowania Rozwoju 

Energii Zrównoważonej w Polsce II, przeznaczony do współfinansowania Progra-

mu NF w kwocie 200 mln euro. Program będzie wdrażany w latach 2014–2016, 

przy czym alokacja środków programu będzie się odbywać w latach 2014–2015,  

a wydatkowanie środków – do 31 grudnia 2016 roku. 

Wsparcie dla poprawy efektywności energetycznej w sektorze MSP przyjęło 

formę kredytu z dotacją. Komponent dotacyjny zostanie sfinansowany przez Naro-

dowy Fundusz. Obejmuje on dotacje na inwestycje dla projektów z zakresu efek-

tywności energetycznej lub z zakresu termomodernizacji oraz – opcjonalnie dotacje 

na wdrożenie systemu zarządzania energią. Środki finansowe na realizację dotacji 

będą przekazywane bankom, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW, po 

przeprowadzeniu odpowiedniej procedury ich wyboru. Dotacje będą dostępne dla 

beneficjentów, którzy otrzymali kredyty na finansowanie kwalifikowanych projek-

tów po pozytywnej ich weryfikacji. Będą one udostępniane dla małych i średnich 

przedsiębiorstw do wyczerpania limitów przyznanych bankom. 

Komponent kredytowy zostanie sfinansowany przez banki, które zawarły 

umowę o współpracy z Narodowym Funduszem. Źródłem finansowania kredytów 

mogą być środki własne banków lub pożyczki udzielane przez EBOiR. W ramach 

realizacji instrumentu, EBOiR utworzy linie kredytowe dla wybranych banków 

(pośredniczących instytucji finansowych – PIF), zgodnie z jego polityką i procedu-

rami (rys. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1. Przepływy finansowe w ramach Programu NF i Instrumentu EBOiR-u 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Banki/pośredniczące instytucje finansowe będą identyfikować, oceniać  

i wybierać kwalifikujące się projekty i beneficjentów oraz będą przygotowywały  

i zawierały umowy kredytowe zgodnie z wytycznymi Programu NF/nowego 

instrumentu finansowego oraz przeprowadzą proces weryfikacji projektów.  

Kredyty będą udzielane na zasadach komercyjnych. Środki na dotacje  

w ramach Programu NF podlegają przepisom dotyczącym pomocy publicznej. 

Dotacje udzielane będą jako pomoc de minimis, na warunkach określonych  

w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis
8
. 

Beneficjentami Programu NF mogą zostać podmioty prywatne, utworzone na 

podstawie polskich przepisów i prowadzące działalność w Polsce, przy czym muszą 

one spełniać kryteria definicji MSP zgodnie z zaleceniem Komisji z 6 maja 2003 

roku
9
. Zgodnie z art. 1 Zalecenia, za przedsiębiorstwo uznaje się każdy podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej. Obejmuje 

on w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz formy 

rodzinne, prowadzące działalność rzemieślniczą lub inne rodzaje działalności oraz 

spółki cywilne lub stowarzyszenia regularnie prowadzące działalność gospodarczą. 

Na podstawie art. 2 tego Zalecenia na kategorię przedsiębiorstw miko, małych  

i średnich (MSP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 250 

osób, i których roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro, i/lub których roczna 

suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Jednocześnie beneficjent musi działać 

zgodnie z przepisami polskiego prawa ochrony środowiska, respektować przepisy 

dotyczące ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia i przepisów BHP. 

W ramach Programu NF do dofinansowania kwalifikują się następujące 

przedsęwzięcia: 

a) inwestycje LEME – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyj-

nych w zakresie: 

– poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł 

energii, 

– termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł ener-

gii; 

b) inwestycje wspomagające – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań 

inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako inwestycje LEME, w zakresie: 

– poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii, w wy-

niku których zostanie osiągnięte minimum 20% oszczędności energii, 

– termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii, w wyniku 

których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii. 

Inwestycje LEME to inwestycje realizowane przez zakup materia-

łów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME (ang.: List of Eligible-

Materials and Equipment). Finansowanie przedsięwzięć pierwszej grupy w formie 

                                                           
8Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013. 
9 Zalecenie Komisji z 6.05.2003 r. dotyczące definicji mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw (tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.Urz. L 124 z 20.05.2003. 
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kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro, drugiej zaś 1 000 000 euro. Inten-

sywność dofinansowania obu tych grup inwestycji zaprezentowano w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Intensywność dofinansowania w ramach Programu NF 

Wysokość dotacji Beneficjent 

Dotacja inwestycyjna 

10% kapitału kredytu wykorzystanego na 

sfinansowanie kosztów kwalifikowanych 

beneficjenci spełniający kryteria kwalifiko-

walności, z uwzględnieniem pomyślnie zwe-

ryfikowanych inwestycji LEME lub inwesty-

cji wspomagających 

15% kapitału kredytu wykorzystanego na 

sfinansowanie kosztów kwalifikowanych 

beneficjenci spełniający kryteria kwalifiko-

walności, z uwzględnieniem pomyślnie zwe-

ryfikowanych inwestycji wspomagających, 

którzy przeprowadzili audyt energetyczny 

oraz wdrożyli zalecane w ramach tego audytu 

działania dotyczące efektywnego wykorzy-

stania energii 

Dotacja na wdrożenie systemu zarządzania energią (SZE) 

dodatkowo 15% kapitału kredytu na pokry-

cie poniesionych kosztów wdrożenia SZE, 

jednak nie więcej niż 10 000 zł 

beneficjenci spełniający kryteria kwalifiko-

walności, z uwzględnieniem pomyślnie zwe-

ryfikowanych inwestycji wspomagających, 

którzy dodatkowo wdrożyli system zarządza-

nia energią 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji o programie zamieszczonej na stronie 

internetowej NFOŚiGW, http://nfosigw.gov.pl. 

 

Nie mniej istotne od wsparcia finansowego inwestycji energooszczędnych  

w sektorze MSP jest pomoc techniczna (usługi doradcze) dla przedsiębiorstw apli-

kujących o pomoc publiczną. Pomoc ta polega w szczególności na: 

 przeprowadzeniu oceny projektu i sporządzenia raportu z oceny projektu, 

 przeprowadzeniu oceny energetycznej i sporządzeniu streszczenia oceny ener-

getycznej, 

 przeprowadzenia audytu energetycznego oraz sporządzeniu raportu z audytu 

energetycznego, 

 przeprowadzeniu weryfikacji projektu i sporządzenia certyfikatu z przeglądu  

z weryfikacji zakończonego projektu (certyfikat PWZP). 

Aplikacja o pomoc publiczną na inwestycje LEME wiąże się z koniecznością 

sporządzenia certyfikatu PWZP, natomiast aplikacja o pomoc publiczną na inwesty-

cje wspomagające wymaga sporządzenia raportu z oceny projektu, streszczenia 

oceny energetycznej i sporządzenia certyfikatu PWZP, a w przypadku przedsięwzięć 

związanych z termomodernizacją także sporządzenia raportu z audytu energetycz-

nego. 

Czynności związane z pomocą techniczną wykonywane są przez: certyfikowa-

nych Ekspertów ds. Energetyki i Audytorów ds. Energetyki (gdy kredyty udzielane 

są z własnych środków banków) lub Konsultantów ds. Projektów i Konsultantów ds. 

Weryfikacji (gdy kredyty udzielane są przy zaangażowaniu finansowym EBOiR-u). 
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W pierwszym przypadku pomoc techniczna może być odpłatna bądź nieodpłatna,  

w drugim jest nieodpłatna. Usługi Konsultantów ds. Projektów i Konsultantów ds. 

Weryfikacji są kontraktowane przez EBOiR i finansowane przez UE. 

 

 

Ocena promocji poprawy efektywności energetycznej w sektorze małych  

i średnich przedsiębiorstw 

 

Ocena Programu NF dla pobudzania inwestycji energooszczędnych w sekto-

rze MSP zostanie przeprowadzona z punktu widzenia pięciu kryteriów: sposobu 

naboru beneficjentów, sposobu naboru projektów, sposobu redystrybucji środków 

pomocowych, wyboru złożonej struktury instytucjonalnej programu oraz rodzaju  

i intensywności oferowanej pomocy publicznej. 

Po pierwsze, należy zauważyć, że do programu kwalifikowani są beneficjenci, 

którzy nie tylko mają zdolność kredytową, ale działają w sposób społecznie odpo-

wiedzialny, tzn. zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska, respektują przepi-

sy dotyczące ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia oraz przepisów BHP. 

Po drugie, podkreślenia wymaga, że do programu kwalifikowane są projekty 

wspierające konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż uwzględniają 

równocześnie aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Realizacja tych 

projektów prowadzi do obniżki emisji CO2, odpowiedzialnego za występowanie 

efektu klimatycznego (aspekt środowiskowy), a równocześnie do obniżki kosztów 

zakupu energii przez przedsiębiorstwa sektora MSP, co powinno skutkować wzro-

stem efektywności ich działalności (efekt ekonomiczny). Wdrożenie projektów 

przyczyniać się będzie do zmniejszenia społecznych konsekwencji zmian klima-

tycznych, w tym przede wszystkim zdrowotnych. 

Po trzecie, warto podkreślić, że Program NF ma złożoną strukturę instytucjo-

nalną, gdyż uczestniczą w nim – obok NFOŚiGW, EBOiR-u, ban-

ków/pośredniczących instytucji finansowych – także: Certyfikowani Audytorzy ds. 

Energetyki/Certyfikowani Eksperci ds. Energetyki, Konsultanci ds. Projektu, Kon-

sultanci ds. Weryfikacji, którzy zapewniają niezwykle istotne techniczne wsparcie 

beneficjentom z sektora MSP. Wspomniani beneficjenci z reguły nie dysponują 

dostatecznymi informacjami, wiedzą i umiejętnościami do przeprowadzenia trafnej  

i rzetelnej oceny efektywności, wykonalności i użyteczności aplikowanego projektu. 

Po czwarte, redystrybucja pomocy publicznej za pośrednic-

twem/pośredniczących instytucji finansowych, dysponujących licznymi oddziałami 

na obszarze całego kraju umożliwia dotarcie z promocją do szerokiej grupy przed-

siębiorstw z sektora MSP, a przynajmniej tych, którzy w tych instytucjach mają 

rachunki bankowe. 

I wreszcie, Program NF oferuje zróżnicowane przedmiotowo wsparcie na 

rzecz inwestycji energooszczędnych (projekty z zakresu efektywności energetycz-

nej, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji), a co ważniejsze – w zależno-

ści od stopnia złożoności i wielkości projektu – umożliwia wybór jednej z dwóch 

ścieżek jego realizacji:  

 ścieżka 1: inwestycje LEME, 

 ścieżka 2: inwestycje wspomagające. 
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Trudno natomiast na etapie wdrażania programu ocenić intensywność pomocy 

publicznej w zakresie promocji efektywności energetycznej w małych i średnich 

przedsiębiorstwach. Będzie to możliwe dopiero po jego zakończeniu. 

 

 

Podsumowanie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią siłę napędową naszej gospodarki. 

Skupienie uwagi na energooszczędnych inwestycjach MSP jest istotne z punktu 

widzenia zrównoważonego rozwoju Polski oraz wypełniania naszych zobowiązań  

w kontekście europejskiej polityki gospodarczej i klimatycznej. Program NF jest 

wyrazem aktywności największej instytucji sektora finansów publicznych współfi-

nansującej projekty na rzecz ochrony środowiska realizowane w sektorze MSP. 

NFOŚiGW uruchamiając własne środki na promocję wzrostu efektywności energe-

tycznej przyczynia się także do rozwoju rynku finansowania projektów energoosz-

czędnych z udziałem podlegających zwrotowi środków zagranicznych. Narodowy 

Fundusz przyczynia się do wzrostu opłacalności inwestowania w najlepsze dostępne 

technologie energooszczędne oraz pośrednio do wzrostu innowacji w tej sferze. 

Konstrukcja Programu NF stwarza szansę na zmniejszenie wyspecyfikowanych 

wyżej barier wzrostu efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw. 
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THE PROMOTION OF ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT IN SME SECTOR 

 

Summary 

 

The study presents and analyses an innovative National Fund Program representing the 

combination of a priority National Fund of Environment Protection and Water Management 

program entitled “Energy efficiency improvement. Part 4) Energy efficiency investments in 

small and medium enterprises” and a new financing instrument of the European Bank for 

Reconstruction and Development entitled “The Program for Sustainable Energy Financing for 

SME II”. Its purpose is to assess the importance of the NF Program in terms of stimulating 

energy efficient investments in SME sector in the years to come. The following criteria were 

considered in the assessment: model selection of complex institutional structure of the Pro-

gram, the method for selecting beneficiaries and projects for the Program, the method of aid 

redistribution for small and medium enterprises, as well as aid type and intensity. 

The article is primarily of application nature. It was prepared based on critical analysis 

of the legislation in force regarding climate policy and also the financial and institutional 

framework of NF Program. 

 

Keywords: climate policy, energy efficiency, public aid 
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WSPARCIE INTERNACJONALIZACJI  

– PROGRAMY STYMULOWANIA UMIĘDZYNARODOWIENIA 

MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

Aktywna obecność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach za-

granicznych świadczyć może o ich międzynarodowej konkurencyjności. Określenie 

czynników warunkujących stopień umiędzynarodowienia może stanowić wskazów-

kę dla polityki gospodarczej w zakresie środków wsparcia działalności eksportowej 

MSP. 

W artykule zaprezentowano wybrane programy wsparcia mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji działalności.  

 

Słowa kluczowe: internacjonalizacja; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; Re-

gionalne Programy Operacyjne 

 

 

Wprowadzenie 

 

Konkurencyjność przedsiębiorstwa jest pojęciem złożonym i różnie definiowa-

nym; stanowi efekt oddziaływania wielu mechanizmów oraz czynników wewnętrz-

nych i zewnętrznych
1
. Według Komisji Europejskiej konkurencyjność przedsiębior-

stwa to zdolność do sprostania konkurencji międzynarodowej, a miarą tej konkuren-

cyjności, przynajmniej w pierwszej ocenie, powinna być akceptacja wyrobów na 

rynku
2
. Zatem aktywna obecność przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych świad-

czyć może o ich międzynarodowej konkurencyjności. 

Badania nad stopniem umiędzynarodowienia polskich mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw stają się istotne z punktu widzenia ich konkurencyjności. Okre-

ślenie natomiast czynników warunkujących stopień umiędzynarodowienia może 

stanowić wskazówkę dla polityki gospodarczej w zakresie środków wsparcia dzia-

łalności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

W artykule zaprezentowano wybrane programy wsparcia mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji działalności. Przedstawio-

                                                           
1 Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2009, s. 67–99. 
2 W. Nowiński, W. Nowara, Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych  

i średnich przedsiębiorstw, „Gospodarka Narodowa” 2011, nr 3, s. 29. 
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no również podstawowe determinanty (głównie bariery) umiędzynarodowienia 

przedsiębiorstw sektora MSP. 

 

 

1. Problematyka internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw 

 

Najczęściej realizowanym w praktyce sposobem umiędzynarodowienia mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw jest ekspansja eksportowa. Zgodnie z zasobowym 

spojrzeniem na eksport, jego wyniki są pochodną takich cech przedsiębiorstwa, jak: 

wielkość, doświadczenie oraz kompetencje
3
. Przegląd badań empirycznych z lat 

1997–2007 również wskazuje te trzy grupy czynników jako najczęściej identyfiko-

wane wewnętrzne determinanty wyników eksportowych
4
. 

Badania nad umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw prowadzone są na świe-

cie szczególnie intensywnie od lat siedemdziesiątych XX wieku. W tym czasie za-

uważono, że zachowania mniejszych podmiotów na rynkach zagranicznych znacznie 

różnią się od zachowań większych przedsiębiorstw. Za przełomowe dla rozwoju 

nowej dziedziny badań należy uznać prace prowadzone przez badaczy szwedzkich 

skupionych na uniwersytecie Uppsala. Na podstawie studiów przypadków dotyczą-

cych przedsiębiorstw szwedzkich, uczeni zaproponowali procesowy sposób patrze-

nia na problematykę umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
5
. Według nich interna-

cjonalizacja przedsiębiorstw da się podzielić na kilka etapów. Po rozpoczęciu dzia-

łalności, przedsiębiorstwo przez długi czas funkcjonuje jedynie na rynku krajowym. 

Z upływem czasu, wraz z dojrzewaniem przedsiębiorstwa napotyka ono na bariery 

dalszego rozwoju i rozpoczyna sprzedaż na rynkach zagranicznych. Początkowo 

sprzedaż ta dokonuje się głównie z wykorzystaniem pośredników i ma charakter 

incydentalny. Eksportuje się głównie do krajów o małym „dystansie psychicznym” 

(bliskich językowo, kulturowo, geograficznie). Wraz z gromadzeniem doświadcze-

nia, inicjatywa przechodzi do samych przedsiębiorstw – rezygnują z pośrednictwa  

i prowadzą eksport bezpośredni, przyczyniający się do coraz wyższych przychodów. 

Autorzy szwedzcy przewidują, że najwyższą formą zaangażowania jest zastąpienie 

eksportu własną produkcją za granicą. Mimo że badania przeprowadzono na przed-

siębiorstwach dużych, paradygmat ten przeniesiony został na potrzeby obserwacji 

zachowań mniejszych przedsiębiorstw
6
. 

Dosyć powszechnie uznaje się do dziś, że najdokładniejszym wskaźnikiem 

mierzącym poziom internacjonalizacji przedsiębiorstw jest udział eksportu w całości 

                                                           
3 S. Zou, S. Stan, The determinants of export performance: a review of the empirical litera-

ture between 1987 and 1997, „International Marketing Review” 1998, vol. 15, nr 5. 
4 C.M.P. Sousa, F.J. Marinez-Lopez, F. Coelho, The determinants of export performance:  

A review of the research in the literature between 1998–2005, „International Journal of Man-

agement Reviews” 2008, vol. 10, nr 4. s. 343–374, za: W. Nowiński, W. Nowara, Stopień 

i uwarunkowania internacjonalizacji…, s. 30. 
5 R. Morawczyński, Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie 

małopolskim, Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, s. 50, 

www.statsoft.pl/czytelnia.html (2.01.2015). 
6 Ibidem. 

http://www.statsoft.pl/czytelnia.html
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przychodów, choć proponuje się równocześnie wiele wskaźników uzupełniających, 

jak liczba obsługiwanych rynków albo rentowność. Można stwierdzić, że zachowa-

nia przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych różnią się w zależności od poziomu 

ich umiędzynarodowienia, którego przejawem może być realizowana strategia inter-

nacjonalizacji lub wykorzystywane w jej ramach instrumenty (formy) umiędzynaro-

dowienia
7
.  

Przeprowadzane w kolejnych latach badania dotyczyły zweryfikowania słusz-

ności etapowego charakteru internacjonalizacji w odniesieniu do małych i średnich 

przedsiębiorstw i  wskazały, że zdecydowana większość małych i średnich przedsię-

biorstw poprzestaje na eksporcie i mimo często długoletniej działalności o charakte-

rze umiędzynarodowionym nie podejmuje dalszych inwestycji bezpośrednich za 

granicą. Zauważalnym stał się wpływ postawy, doświadczenia oraz tolerancji ryzy-

ka, przedsiębiorcy (właściciela-menedżera) na postęp internacjonalizacji małego 

przedsiębiorstwa.  

Paradygmat stopniowego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, w tym przed-

siębiorstw sektora MSP, obowiązuje nadal, choć w latach dziewięćdziesiątych XX 

wieku poddany został krytyce, z uwagi na obserwację coraz większej liczby przed-

siębiorstw wchodzących na rynki zagraniczne znacznie szybciej niż przewidywał to 

uppsalski model etapowy. Wiele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rozpo-

czyna eksport już w kilka lat po założeniu, a niektóre z nich nawet w tym samym 

roku. Poza tym wiele współczesnych przedsiębiorstw szybko osiąga wysoki poziom 

umiędzynarodowienia, mierzony udziałem eksportu w całości przychodów (tzw. 

przedsiębiorstwa urodzone jako międzynarodowe – born globals; international new 

ventures). W Polsce liczba takich przedsiębiorstw jest znaczna, a jako główny czyn-

nik sprzyjający temu procesowi należy wskazać przystąpienie Polski do Unii Euro-

pejskiej.  

 

 

2. Bariery internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Specyfika sektora oraz trudności zarządzania mikro, małym i średnim przed-

siębiorstwem pozwalają wyznaczyć podstawowe bariery funkcjonowania małego 

przedsiębiorstwa w globalnym otoczeniu. Bariery zagranicznej działalności MSP 

– bariery internacjonalizacji – czyli wszelkie ograniczenia, które powstrzymują 

małe i średnie przedsiębiorstwa przed rozpoczęciem, rozwinięciem i utrzymaniem 

działalności na rynkach międzynarodowych, najogólniej podzielić można na ze-

wnętrzne i wewnętrzne 

 

2.1. Wewnętrzne bariery internacjonalizacji MSP 

 

Wewnętrzne bariery internacjonalizacji MSP uwarunkowane są ich specyficz-

nymi cechami takimi jak niewielka liczba zatrudnionych, ograniczona ilość kapitału 

oraz silny wpływ właściciela na wiele obszarów działalności firmy. Ograniczenia te 

                                                           
7 Więcej: M. Brojakowska-Trząska (zmiana nazwiska z M. Kosowska), Wpływ procesu inter-

nacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska, 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 85–112. 
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wynikają z samego wnętrza przedsiębiorstwa, a należą do nich przede wszystkim
8
: 

nieodpowiednia postawa właściciela (menedżera), brak zaufania do partnera han-

dlowego, błędy związane z planowaniem, a potem realizacją działań na rynkach 

zagranicznych, trudności związane z marketingiem, niewystarczające do realizacji 

działań związanych z internacjonalizacją kwalifikacje personelu, ograniczenia in-

formatyczne, brak zdolności produkcyjnych, konieczność spełnienia zagranicznych 

standardów dotyczących jakości, konieczność dostarczenia serwisu naprawczego  

i technicznego, wysokie koszty transportu, problemy związane z dostarczeniem 

produktu na rynek docelowy. 

Postawa właściciela hamująca umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa polega 

przede wszystkim na: niechęci do zmian, negatywnej ocenie ryzyka związanego  

z działalnością na rynkach międzynarodowych oraz brakiem doświadczenia w tym 

zakresie. 

Istniejące ograniczenia powodują, że decyzja o podjęciu działalności gospo-

darczej za granicą jest dla małego podmiotu bardzo trudna. Im lepiej zaplanowany 

proces internacjonalizacji, tym większe szanse sukcesu przedsiębiorstwa na rynkach 

międzynarodowych
9
.  

 

2.2. Zewnętrzne bariery internacjonalizacji MSP 
 

Zewnętrzne bariery internacjonalizacji wynikają z otoczenia i są odzwiercie-

dleniem ryzyka występującego w transakcjach międzynarodowych. Należą do nich 

m.in.
10

: brak przejrzystego ustawodawstwa związanego z sektorem MSP w kraju 

rodzimym i/lub w krajach, w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność, trud-

ności związane z dostępem do kapitału, ograniczenia taryfowe (cło) i inne, np. nor-

my techniczne, sanitarne, ekologiczne itp., ryzyko związane ze sprzedażą za granicę, 

skomplikowana dokumentacja dotycząca sprzedaży za granicę, kurs walutowy, silna 

konkurencja ze strony lokalnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, niewy-

starczająca liczba lub brak kanałów dystrybucji za granicą, niestabilność polityczna 

kraju traktowanego jako rynek docelowy, różnice kulturowe i językowe w kraju 

docelowym. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z racji swojej specyfiki, napotykają na 

szczególne bariery umiędzynarodowienia. Wiele ograniczeń można jednak prze-

zwyciężyć, poprzez dobór i realizację odpowiedniej strategii internacjonalizacji, 

dzięki której pewne słabości (np. wynikające z braku fachowców, środków finanso-

wych, produkcyjnych) mogą zostać wyeliminowane lub ograniczone.  

 

 

                                                           
8 Na podstawie M. Rembiasz, Bariery internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, 

w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2007, red. 

A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 108. 
9 Biznes Międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji, red. M.K. Nowakowski, 

SGH w Warszawie, Warszawa 2005, s. 306. 
10 Na podstawie M. Rembiasz, Bariery internacjonalizacji…, s. 111. 
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3. Rządowe wsparcie internacjonalizacji mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw w Europie 

 

Biorąc pod uwagę, że w Unii Europejskiej dwie trzecie wszystkich miejsc pra-

cy w sektorze prywatnym tworzą 23 mln małych i średnich przedsiębiorstw działa-

jących na jednolitym rynku (zatrudniających do 250 pracowników), to właśnie do tej 

grupy docelowej rządy krajów członkowskich najczęściej kierują programy aktywi-

zujące procesy internacjonalizacji
11

. Ponadto promowanie aktywności tej grupy 

przedsiębiorstw poza obszarem Unii Europejskiej stało się istotną częścią unijnej 

strategii konkurencyjności
12

. 

Europejskie MSP są często nieświadome istnienia oferowanych przez Unię Eu-

ropejską, rządy państw członkowskich lub sektor prywatny programów wspierania 

internacjonalizacji rodzimych podmiotów rynku. Wyniki badań przeprowadzonych 

przez Komisję Europejską wskazują, że tylko niecała jedna czwarta MSP wie  

o istnieniu rządowych programów wspierania umiędzynarodowienia przedsię-

biorstw
13

. Świadomość ta zwiększa się przy tym wraz z wielkością przedsiębior-

stwa: mikroprzedsiębiorstwa świadome są istnienia tych programów w 23%, przed-

siębiorstwa małe w 36%, a przedsiębiorstwa średnie w 37%, co należy uznać za 

wynik niski, niezgodny z oczekiwaniami rządów, będących dawcami oferowanego 

wsparcia. 

W kontekście daleko odbiegającej od oczekiwań rządów świadomości przed-

siębiorstw należy zwrócić uwagę, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa poszu-

kują programów wsparcia w instytucjach zlokalizowanych w pobliżu ich siedzib.  

W wypadku Polski najbliższymi instytucjami pierwszego kontaktu dla przedsię-

biorstw szukających informacji i wsparcia dotyczącego możliwości działań ekspor-

towych jest sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w większości przy-

padków funkcjonujących przy urzędach marszałkowskich. Główną grupą docelową 

udzielanego wsparcia są przedsiębiorstwa mikro i małe, często niezdolne do pono-

szenia wysokich kosztów mobilności swoich pracowników, na przykład tych zwią-

zanych z koniecznością stałego i osobistego rozliczania pomocy udzielonej w ra-

mach programów unijnych w instytucjach będących jej dawcami
14

. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 P. Pietrasieński, Aktywizowanie internacjonalizacji europejskich małych i średnich przed-

siębiorstw na przykładzie wybranych polskich programów wsparcia, „Marketing i Rynek” 

2013, nr 8, s. 2. 
12 Europe 2020, Communication on an Integrated Industrial Policy, nr 614, Komisja Euro-

pejska 2010. 
13 Small Business, Big World – a New Partnership to Help SMEs Seize Global Opportunities. 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Komisja Europejska, 

Bruksela 2011, s. 7, za: P. Pietrasieński, Aktywizowanie internacjonalizacji…, s. 2. 
14 P. Pietrasieński, Aktywizowanie internacjonalizacji…, s. 2. 
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Tabela 1 

Wpływ rządowego wsparcia na internacjonalizację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

w Europie w 2009 roku (w %) 

 Przedsiębior-

stwo mikro 

Przedsiębiorstwo 

małe 

Przedsiębiorstwo 

średnie 

Bez wsparcia nie byłoby inter-

nacjonalizacji 
8 22 19 

Szybsza internacjonalizacja 

dzięki wsparciu 
17 32 22 

Większe umiędzynarodowienia 

dzięki wsparciu 
35 35 37 

Wsparcie ułatwiło prowadzenie 

działań na rynkach międzyna-

rodowych 

36 38 48 

Poprawa wiedzy na temat szans 

na rynkach zagranicznych 
25 40 41 

Inny rezultat wsparcia 29 14 17 

Brak jakiegokolwiek rezultatu 6 14 12 

Źródło: Internationalisation of European SME, EIM Business & Policy Research, Komisja 

Europejska 2010, s. 68, za: P. Pietrasieński, Aktywizowanie internacjonalizacji europej-

skich małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych polskich programów 

wsparcia, „Marketing i Rynek” 2013, nr 8, s. 2. 

 

W tabeli1 zaprezentowano wpływ rządowego wsparcia na internacjonalizację 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W zależności od wielkości przedsiębior-

stwa, od 8% do 22% MSP przyznaje, że bez rządowego wsparcia nie umiędzynaro-

dowiłoby działalności. Około 20% badanych przedsiębiorstw przyspieszyło – dzięki 

otrzymanemu wsparciu – procesy internacjonalizacji, a średnio 35% zwiększyło 

skalę prowadzonych operacji międzynarodowych
15

. 

 

 

4. Internacjonalizacja MSP a polityka gospodarcza Unii Europejskiej 

 

Wiele MSP, głównie z mniejszych bądź nowych krajów członkowskich, ma 

utrudniony dostęp do wsparcia ze strony ich macierzystych rządów, szczególnie  

w regionach, w których państwa te nie mają swoich przedstawicielstw handlowych 

lub dyplomatycznych. Między innymi z tego powodu należałoby zachęcać kraje 

członkowskie UE do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z akty-

wizowaniem internacjonalizacji działalności ich rodzimych przedsiębiorstw na ryn-

kach krajów trzecich, czyli tych leżących poza obszarem jednolitego rynku. 

W odpowiedzi na zgłaszane przez sektor MSP bariery związane z ekspansją na 

rynki trzecie Komisja Europejska zaproponowała nową strategię, opartą na koopera-

cji pomiędzy strukturami Unii Europejskiej a państwami członkowskimi, intensyfi-

kowaniu współpracy między tymi ostatnimi, a także zacieśnieniu relacji pomiędzy 

                                                           
15 W związku z możliwością udzielania przez ankietowanych menedżerów więcej niż jednej 

odpowiedzi, prezentowane wyniki badań nie mogą być w prosty sposób agregowane. 
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sektorem publicznymi prywatnym. Filarami nowej, unijnej strategii mają być na-

stępujące działania: 

 stworzenie mapy obecnie oferowanych przez kraje członkowskie programów 

wsparcia w celu wypracowania bardziej racjonalnego i konkretnego podejścia 

do wspierania aktywności eksportowej przedsiębiorstw z Unii Europejskiej, 

 zbudowanie zintegrowanego z zasobami informacyjnymi krajów członkow-

skich wirtualnego portalu informacyjnego skierowanego do tych MSP, które 

chcą dokonać ekspansji działalności biznesowej poza granice UE, 

 większa integracja systemu wsparcia oferowanego na poziomie Unii Europej-

skiej, w celu podniesienia skuteczności jego oddziaływania, 

 promowanie klastrów oraz układów sieciowych nakierowanych na internacjo-

nalizację małych i średnich przedsiębiorstw, 

 aranżowanie paneuropejskiej kolaboracji w ramach programów wpierania 

przedsiębiorstw na priorytetowych rynkach zagranicznych. 

Na uwagę zasługuje podporządkowanie obecnie funkcjonujących zewnętrz-

nych programów UE polityce intensyfikowania międzynarodowej aktywności euro-

pejskich MSP. Wszystkie kraje członkowskie UE zobowiązały się realizować cele 

strategii Europa 2020,w tym zawarte w niej postulaty dotyczące wspierania interna-

cjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Coraz silniej jest także eks-

ponowane znaczenie umiędzynarodowienia europejskich przedsiębiorstw, w tym 

realizowanych przez nie na rynkach trzecich inwestycji zagranicznych, w zewnętrz-

nych programach unijnych, takich jak Partnerstwo Wschodnie
16

. 

 

 

5. Sektorowe programy promocji oraz „paszport do eksportu”, czyli 

wsparcie eksportu MSP w latach 2007–2013 

 

Przykładem narodowej strategii marketingowej o charakterze zintegrowanym 

jest przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt systemowy 6.5.1. –

„Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. Projekt reali-

zowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–

2013 i był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Łączny budżet projektu wyniósł 198 507 840,00 zł. 

Celem projektu systemowego 6.5.1. (realizacja do 2015 r.) miał być wzrost 

konkurencyjności polskiej gospodarki przez poprawę jej wizerunku wśród partne-

rów międzynarodowych oraz upowszechnianie informacji o Polsce i możliwościach 

nawiązywania kontaktów gospodarczych. Tak postawiony cel o charakterze nad-

rzędnym to realizacja  następujących sześciu celów szczegółowych: 

 poprawy wizerunku polskiej gospodarki wśród partnerów międzynarodowych, 

 poprawy dostępu do informacji o Polsce, 

 poprawy dostępu do informacji o warunkach prowadzenia działalności gospo-

darczej poza granicami Polski, 

 zwiększenia inwestycji rodzimych przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, 

 wypromowania polskich specjalności eksportowych, 

                                                           
16 P. Pietrasieński, Aktywizowanie internacjonalizacji…, s. 5. 
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 zwiększenia eksportu polskich produktów markowych. 

Najważniejsze, z punktu widzenia wsparcia udzielanego rodzimym przedsię-

biorstwom w ich ekspansji na rynkach zagranicznych, są tzw. branżowe programy 

promocji. Ich głównym celem jest wpieranie udziału polskich firm w zagranicznych 

przedsięwzięciach promocyjnych o charakterze zintegrowanym, rozumianym jako 

kompleksowa promocja konkretnej branży lub nawet kilku z nich na danym rynku 

geograficznym. W celu jak najskuteczniejszej realizacji sektorowych programów 

promocji na rynkach zagranicznych zidentyfikowano 15 branż lub grup produkto-

wo-usługowych, które w ramach gospodarki narodowej charakteryzują się najwyż-

szym potencjałem eksportowym. Międzynarodowe programy promocji opracowane 

zostały dla branż: 1) meblarskiej; 2) jubilersko-bursztynniczej; 3) usług IT i ICT; 4) 

produkcji jachtów i łodzi rekreacyjnych; 5) przemysłu biotechnologicznego i farma-

ceutycznego; 6) produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej; 7) stolarki 

okiennej i drzwiowej; 8) budownictwa; 9) ochrony i zachowania zabytków; 10) 

kosmetyków; 11) maszyn i urządzeń górniczych; 12) odzieży, dodatków, galanterii 

skórzanej; 13) turystyki medycznej; 14) przemysłu obronnego; 15) polskich specjal-

ności żywnościowych. 

Wśród pięciu rynków geograficznych (Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, 

Chiny, Francja), dla których opracowano największą liczbę zindywidualizowanych 

programów promocji eksportu, znalazły się również odległe od Europy kraje: Stany 

Zjednoczone oraz Chiny. Pomimo zdominowania geograficznej struktury polskiego 

eksportu przez odbiorców europejskich, trendy wzrostowe w sprzedaży polskich 

produktów w obu wymienionych krajach czynią ich rynki przyszłościowymi kierun-

kami w globalnych strategiach ekspansji polskich przedsiębiorstw. 

Innym przykładem wsparcia internacjonalizacji, przykładem programu o cha-

rakterze fazowym, jest „Paszport do eksportu”; działanie w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lata 2007–2013), które miało na celu 

wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki przez promocję Polski jako atrakcyjnego 

partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlo-

wych, a także zwiększenie zarówno wielkości polskiego eksportu, jak i liczby 

przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową. 

„Paszport do eksportu” skierowany był do przedsiębiorstw mających swoją 

siedzibę na terenie Polski, których udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie prze-

kraczał 30% przychodów ogółem. Grupą docelową programu były małe i średnie 

przedsiębiorstwa, które dopiero planowały wejście na rynki zagraniczne bądź znaj-

dujące się we wczesnych fazach internacjonalizacji. Innowacyjny charakter progra-

mu opierał się na jego podziale na dwie fazy.  

Pierwsza faza obejmowała  wsparcie przygotowania tzw. Planu Rozwoju Eks-

portu (PRE) przez zakup przez przedsiębiorstwo zewnętrznych usług doradczych. 

Realizacja tej fazy nie mogła przekroczyć 6 miesięcy, a maksymalna kwota dofinan-

sowania dla jednego przedsiębiorstwa to 10 000 zł. Druga faza polegała na wdroże-

niu PRE, przy czym czas realizacji tej operacji nie mógł przekroczyć 24 miesięcy. 

Maksymalna kwota dofinansowania tego działania to 200 000 zł.  

Głównym celem programu „Paszport do eksportu” było przyspieszenie proce-

sów internacjonalizacji MSP,  przy czym realizacja tych procesów w ramach przy-
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znanego wsparcia – uwzględniając pierwszą i drugą fazę projektu – nie mogła trwać 

dłużej niż 30 miesięcy. Fazowe podejście do realizacji programu wsparcia oparte 

było na weryfikacji przedsiębiorstw, co następuje w ramach oceny Programów 

Rozwoju Eksportu przedstawionych przez uczestników. W procesie oceny założono, 

że do fazy drugiej, czyli realizacji strategii wejścia na rynki zagraniczne, przechodzą 

przedsiębiorstwa, które mają największe szanse odnieść sukces rynkowy.  

Ostatni nabór do działania 6.1. Paszport do Eksportu prowadzony był w lipcu 

2013 roku, natomiast zakończenie wdrażania projektów, na które pozyskano dofi-

nansowanie przewidziane jest do 31 grudnia 2015 roku.  

Przez lata działanie 6.1. Paszport do Eksportu mocno ewoluowało. W roku 

2013 (ostatnim roku prowadzenia naborów) zatwierdzono najbardziej korzystne 

zmiany w działaniu 6.1. PO IG, m.in. w zakresie zwiększenia kwoty dofinansowania 

oraz intensywności wsparcia. Wcześniej – w roku 2012 – uległa zmianie pierwotna 

formuła prowadzenia działania Paszport do Eksportu, co znacząco uprościło i skró-

ciło stosowaną uprzednio procedurę. Skróceniu uległ także czas oczekiwania na 

dofinansowanie wdrażania działań eksportowych. W latach poprzednich (w ramach 

procedury dwuetapowej, przed 2012 r.) zwykle trwało to ok. 12 miesięcy. Od roku 

2012 czas od złożenia wniosku o dofinansowanie wdrożenia planu rozwoju eksportu 

do otrzymania ostatecznej jego akceptacji zwykle nie przekraczał już 5 miesięcy
17

. 

 

 

6. Wsparcie internacjonalizacji mikro, małych i średnich  

przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014–2020 

 

Wsparcie internacjonalizacji w ramach nowej perspektywy finansowej – Fun-

dusze Europejskie 2014–2020 – realizowane jest zarówno na szczeblu krajowym, 

jak i na szczeblach regionalnych. Wsparcie internacjonalizacji realizowane jest  

w ramach III osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych 

przedsiębiorstw, Priorytet Inwestycyjny 3.2 (PI 3.2) opracowywanie i wdrażanie 

nowych modeli biznesowych dla MSP, w szczególności w celu internacjonalizacji, 

w ramach celu szczegółowego 5. Wzrost umiędzynarodowienia działalności przed-

siębiorstw.  

Na szczeblu krajowym główne wsparcie internacjonalizacji realizowane jest  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Progra-

mu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), natomiast na szczeblach regio-

nalnych wsparcie internacjonalizacji realizowane jest w ramach poszczególnych 

Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla danego województwa. Dele-

gowanie kompetencji w tym zakresie oraz podział środków finansowych na szczeble 

regionalne przyczyni się do zwiększenia efektywności wsparcia na rozwój eksportu 

przez m.in. zwiększenie alokacji środków dla danego regionu oraz możliwość orga-

nizacji większej liczby niezależnych konkursów i naborów wniosków prowadzo-

nych w poszczególnych regionach. 

Aktualnie na szczeblu krajowym – w ramach PO IR – wsparcie interna-

cjonalizacji ukierunkowane będzie na wsparcie internacjonalizacji innowacyj-

                                                           
17 www.rpconsulting.pl (12.01.2015). 

http://www.rpconsulting.pl/?cid=76&id=150
http://www.rpconsulting.pl/?cid=76&id=150
http://www.rpconsulting.pl/?cid=76&id=150
http://www.rpconsulting.pl/?cid=76&id=102
http://www.rpconsulting.pl/?cid=76&id=102
http://www.rpconsulting.pl/?cid=76&id=102
http://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/
http://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/fundusze-europejskie-2014-2020/
http://inteligentny-rozwoj.com.pl/index.php/inteligentny-rozwoj-po-ir/wsparcie-internacjonalizacji-innowacyjnych-przedsiebiorstw-pi-3-2-po-ir/
http://www.rpconsulting.pl/
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nych przedsiębiorstw a aktywność eksportowa wspierana będzie współfinansowa-

niem takich aktywności jak: 

 programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MSP 

do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory 

gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym, 

 wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się 

do internacjonalizacji MSP (np. przez tworzenie partnerstw między polskimi  

i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę 

lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o cha-

rakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą), 

 świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjali-

stycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. co-

aching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagra-

nicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamó-

wień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapi-

tałowych i kontrahentów), 

 prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności 

międzynarodowej przez MSP, 

 zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadze-

nia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych 

szkoleń w formie e-learningu, 

 prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz sys-

tematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjali-

zacji. 

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia (PO PW) obejmuje kompleksowe, indywidualne, profilowane pod 

odbiorcę działania doradcze na rzecz zwiększenia zagranicznej wymiany handlowej 

sektora MSP z Polski Wschodniej, związane m.in. z: 

 doradztwem w zakresie opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny, 

analizą rynku docelowego, co ma na celu dostarczenie wiedzy niezbędnej do 

wejścia na rynek zagraniczny, przedstawienie możliwych i optymalnych kana-

łów dystrybucji, 

 wyselekcjonowaniem oraz nawiązaniem kontaktów z partnerami zagraniczny-

mi, jak również organizacją spotkań bezpośrednich (z możliwą obsługą asysty 

oraz tłumacza). 

Wsparcie internacjonalizacji to także Regionalne Programy Operacyjne 

(RPO). W tym zakresie przewidziano wsparcie internacjonalizacji działalności 

przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą i turystyczną regionów przez: 

 wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdo-

bywanie nowych rynków zbytu, 

 wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw – finan-

sowanie misji gospodarczych, wizyt studyjnych, itp., 

 promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych – finansowanie 

udziału przedsiębiorstw na wystawach, targach, itp. 
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Beneficjenci działań w zakresie wspierania internacjonalizacji to mikro, małe  

i średnie przedsiębiorstwa, zarówno produkcyjne, jak i usługowe, które chcą rozwi-

jać się przez eksport lub inne formy umiędzynarodowienia. 

 

 

Podsumowanie 

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działają pod presją konkurencyjnego 

otoczenia, co wynika z zawierania przez korporacje transnarodowe licznych fuzji  

i aliansów strategicznych zarówno w branżach nowoczesnych, jak i tradycyjnych. 

Żywotne i elastyczne małe podmioty wykazują jednak duże zdolności adaptacyjne, 

co więcej – wymuszona adaptacja często prowadzi do ich rozwoju. 

Dla przetrwania w nowych ponadnarodowych warunkach i stworzenia przez 

przedsiębiorstwo ścieżki rozwoju niezbędne jest określenie strategii internacjonali-

zacji działalności. Specyfika sektora, ograniczone możliwości skali, wielozadanio-

wość właściciela/menedżera a przede wszystkim ograniczona dostępność źródeł 

kapitału przyczyniają się do trudności, przed jakimi staje mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwo, pokonując dystans psychiczny i wkraczając na nowy, zagraniczny 

rynek. W obliczu tych trudności, barier umiędzynarodowienia, małe przedsiębior-

stwo przyjmie postawę pasywną, trwając na obecnym rynku lub podejmie walkę, 

aktywnie podejmując ryzyko i wkraczając na międzynarodową arenę jako utworzo-

ny globalnie gracz lub tradycyjnie, etapowo zinternacjonalizowane przedsiębior-

stwo. 

Unia Europejska realizuje wspólną strategię, dążąc do stworzenia gospodarki 

otwartej i wysoko konkurencyjnej. Tworzeniu takiej gospodarki sprzyjają inwesty-

cje w kapitał ludzki, podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw, szybkie wprowa-

dzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, technicznych czy menedżer-

skich. Jednym z najważniejszych obszarów realizacji strategii gospodarczej krajów 

Unii Europejskiej jest stymulowanie i wspieranie wzrostu przedsiębiorczości po-

szczególnych gospodarek, czego przykładem są omówione w niniejszej publikacji 

programy wsparcia internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
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– PROGRAMS TO STIMULATE THE INTERNATIONALIZATION 

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

Summary 

 

The active presence of micro, small and medium-sized enterprises in foreign markets 

can provide to their international competitiveness. To identify the factors determining the 

degree of internationalization can provide guidance for economic policy in the field of export 

business support measures for SMEs. The article presents selected programs support micro, 

small and medium-sized enterprises in the field of internationalization. The paper presents the 

basic determinants (mainly barrier) internationalization of the group SME sector. 
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ETYKA W KSZTAŁTOWANIU DŁUGOFALOWEJ KONCEPCJI  

BIZNESOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące etycznego kształ-

towania długofalowej koncepcji działania w przedsiębiorstwie. Materiał zebrany  

w opracowaniu ukierunkowano m.in. na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zda-

niem przedsiębiorców z Bielska-Białej etyczne kształtowanie koncepcji biznesowej 

jest możliwe oraz czy w biznesie jest w ogóle miejsce na etykę. 

 

Słowa kluczowe: strategia, wartości etyczne, biznes 

 

 
Wprowadzenie 

 

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem nie może odbywać się bez dobrze 

sformułowanego planu działania. Jasno określona koncepcja biznesowa, czyli po 

prostu strategia, jest kluczowym elementem powodzenia firmy na rynku. Strategia 

jako ogólny program działalności przedsiębiorstwa ukierunkowany jest na wykorzy-

stanie potencjału produkcyjnego i zasobów dla osiągnięcia zamierzonych celów. 

Formułowanie strategii powinno odbywać się z uwzględnieniem wartości etycz-

nych, bowiem istnienie etyki w biznesie wzmacnia efektywność realizacji celów 

strategicznych. Spełnienie powyżej opisanych elementów jest jedynym słusznym 

kierunkiem dla firm nastawionych na rozwój, dlatego też niniejsze opracowanie 

poświęcone jest zagadnieniu etycznego kształtowania strategii w przedsiębiorstwie.  

W przekonaniu wielu osób w biznesie jest miejsce na etykę, ale mimo to firmy 

niechętnie tworzą strategię opartą na zasadach etycznych. Firmy w swojej działalno-

ści kierują się koncepcją osiągania zysku za wszelką cenę. Dzieje się tak dlatego, że 

przedsiębiorstwa nie dostrzegają korzyści, jakie niosą ze sobą działania etyczne.  

Na rynku widać jednak pewne zmiany oraz nowe trendy, które wymuszają na fir-

mach postępowanie etyczne. Nowe szanse i postawy klientów powinny mobilizować 

najwyższe kierownictwo do wprowadzania zasad etycznych. Pojawia się więc pyta-

nie czy możliwe jest kształtowanie strategii w sposób etyczny? Czy stosowanie 

zasad etycznych w biznesie jest opłacalne?  
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Próba weryfikacji zasygnalizowanej problematyki bazuje na wynikach badań 

przeprowadzonych razem z Marzeną Wiktorowicz na terenie miasta Bielska-Białej
1
. 

Badania ankietowe przeprowadzono wśród podmiotów gospodarczych prowadzą-

cych swoją działalność w Bielsku-Białej. Na podstawie danych znajdujących się na 

stronie Urzędu Miasta Bielska-Białej uzyskano informacje, że na terenie tego miasta 

funkcjonuje 23 476 podmiotów gospodarczych w 16 branżach
2
. Na potrzeby pracy 

wzięto pod uwagę firmy prowadzące działalność w następujących obszarach: admi-

nistracja publiczna, doradztwo i konsulting, finanse i ubezpieczenia, marketing  

i reklama oraz usługi prawnicze. W wybranych branżach działania etyczne wydają 

się mieć największe znaczenie w funkcjonowaniu firm. Wśród wszystkich funkcjo-

nujących podmiotów metodą nielosową wybrano łącznie 50, z każdej branży po 10 

firm. Do każdej firmy dostarczono jedną ankietę. Otrzymano 30 wypełnionych arku-

szy.  

Analiza odpowiedzi respondentów została podzielona na trzy następujące czę-

ści: pierwsza dotyczy długofalowej strategii działania, druga etyki w tworzeniu tejże 

strategii, a trzecia etyki w biznesie ogólnie. Każdą z tych części omówiono na pod-

stawie wybranych zagadnień w przedstawionej kolejności. 

 

 

Długofalowa strategia działania 

 

Kategoria strategii zmieniła kontekst jej postrzegania w dobie skonkretyzowa-

nia się zarządzania strategicznego. Była ona wcześniej mocno związana jedynie  

z jedną z czterech funkcji zarządzania, tj. planowaniem. Strategia jako pewna reguła 

planowania, podlega przemianie wskutek zmian poglądów, idei, paradygmatów 

zarządzania wynikających z rozwoju myśli ludzkiej, jak i również wymagań stawia-

nych przez praktykę gospodarczą związaną z rozwiązywaniem problemów zarzą-

dzania w danym miejscu i czasie w różnorodnych warunkach. W ewolucji tej można 

dostrzec pewne charakterystyczne trendy dla nauk o zarządzaniu, związane wyłącz-

nie z kontekstem strategicznym, jak i nawiązujące do ewolucji nauk ekonomicz-

nych. Próby porządkowania dorobku tej dziedziny wiedzy można odnaleźć  

w literaturze z zakresu zarządzania strategicznego. Najwięcej z tych prób związa-

nych jest bezpośrednio z chęcią uporządkowania sposobu myślenia o samej strate-

gii
3
. W literaturze przedmiotu można zatem znaleźć wiele rodzajów podejścia do 

pojęcia strategii
4
. Wielość interpretacji pojęcia strategii jest konsekwencją nie tylko 

odmiennych koncepcji teoretycznych, ale także pochodną doświadczeń praktycz-

nych firm. W związku z tym istnieją również duże rozbieżności w praktycznym 

                                                 
1 M. Wiktorowicz, I. Dudzik-Lewicka, Etyczne kształtowanie strategii w przedsiębiorstwie, 

Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2010, s. 75–122. 
2 www.um.bielsko.pl (20.04.2010). 
3 R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, Koncepcje strategii organizacji, Wyd. PWE, 

Warszawa 2009, s. 11. 
4 Zob. m.in. w: Zarządzanie strategiczne, red. R. Krupski, Wyd. AE, Wrocław 2001,  

s. 13–16; A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa–Kraków 2000, s. 39–41; K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik, Za-

rządzanie strategiczne: koncepcje, metody, strategie, Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 42. 
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sposobie rozumienia pojęcia strategii przez przedsiębiorstwa. Nie ma jednej uniwer-

salnej strategii, którą można stosować w każdych warunkach. Doświadczenia przed-

siębiorstw wskazują, że strategia firmy musi być dostosowana do koncepcji zarzą-

dzania w danej firmie. Ważne jest natomiast, aby współczesnych menedżer myślał 

strategicznie, czyli zarządzał przedsiębiorstwem długofalowo na podstawie konkret-

nego planu działania
5
. W związku w tym pierwsze pytanie zawarte w zasadniczej 

części kwestionariusza ankiety miało na celu sprawdzenie czy badane firmy mają 

odpowiednio dobraną koncepcję działania. Odpowiedzi respondentów zebrano  

w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Prowadzenie firmy według odpowiednio dobranej strategii działania 

Liczba odpowiedzi Udział procentowy Warianty odpowiedzi 

26 87 tak, mamy określoną strategię 

0 0 nie, nie działamy według żadnych reguł planowania 

4 13 trudno powiedzieć 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Strategia jest niezmiernie ważnym elementem działania przedsiębiorstwa, de-

terminuje ona bowiem prawidłowy rozwój każdej organizacji. Tak naprawdę ciężko 

bez niej prawidłowo funkcjonować firmie. Menedżerowie powinni zatem poświęcić 

wiele czasu na opracowanie odpowiedniej taktyki oraz dokonywanie jej zmiany tak, 

aby była ona dostosowana do zmieniających się warunków otoczenia. Analiza od-

powiedzi 30 firm z Bielska-Białej wykazała, że przeważająca większość menedże-

rów wie jak cenna dla prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa jest strategia.  

26 osób zdecydowanie odpowiedziało: „tak, w swojej firmie kieruję się określoną 

taktyką”, pozostałe 4 osoby nie umiały rozpoznać, czy mają plan działania i czy 

sposób, w jaki prowadzą firmę można nazwać jakąś taktyką. 

Drugie pytanie, jakie zadano ankietowanym miało na celu zbadanie, jakie czyn-

niki są według nich najistotniejsze przy budowaniu strategii działania. Wyniki badań 

wskazują, że przedsiębiorstwa przy budowaniu strategii kładą zdecydowanie więk-

szy nacisk na odpowiednie formułowanie celów działania przedsiębiorstwa (80%), 

skupiają się na dokładnej analizie otoczenia (47%) oraz identyfikują swoją misję 

(43%).  

Kolejne pytanie, na które ankietowani odpowiadali, dotyczyło pozyskiwania 

odpowiednich informacji o podmiotach gospodarczych oraz o ogólnych warunkach 

rynkowych. Proces pozyskiwania informacji powinien być niezwykle ważny dla 

każdego przedsiębiorstwa, gdyż dysponowanie odpowiednimi informacji daje mu 

przewagę w walce z konkurencją, pozwalając tym samym na budowanie właściwej 

długofalowej strategii działania. W ponad połowie z przebadanych firm, czyli w 23 

z 30, stwierdzono, że informacje o podmiotach gospodarczych oraz o ogólnych 

warunkach rynkowych pozyskiwane są w codziennej działalności, pozostałe 7 firm 

                                                 
5 I. Dudzik-Lewicka, Plan strategiczny w małym przedsiębiorstwie, w: Uwarunkowania ryn-

kowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne Problemy Usług nr 111, Wyd. Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 81–90. 
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uznało pozyskiwanie informacji za zbędną czynność. Ci menedżerowie, którzy de-

klarują, że pozyskują informacje, najczęściej wykorzystują do tego takie źródła jak: 

media, gazety regionalne, czasopisma specjalistyczne, prasę gospodarczą, internet 

oraz sprawozdania maklerów. Przedsiębiorcy chętnie korzystają również z informa-

cji udzielanych im przez samych klientów, dostawców oraz łowców głów. Duże 

znaczenie miały też informacje zawarte w opracowaniach stowarzyszeń społeczno-

regionalnych, naukowych. 

Informacja jest niezbędnym elementem procesu podejmowania decyzji. Tylko 

odpowiednio przetworzona, pewna i docierająca na czas umożliwia podejmowanie 

prawidłowych decyzji. Specjalnym systemem zbierania informacji o konkurentach, 

klientach i innych interesariuszach dysponuje tylko 14 z 30 przebadanych firm, co 

stanowi 47% wskazań. Pozostała większość, bo aż 16 firm nie ma takiego systemu 

(53%). W większości przedsiębiorstw (10 firm) wykorzystujących taki system jest 

on tworzony przez pracowników firmy. Tylko 3 firmy zdecydowały się na zatrud-

nienie specjalistów. Mimo że w sieci jest coraz więcej dostępnych darmowych sys-

temów, na korzystanie z nich zdecydowała się tylko jedna z przebadanych firm.  

 

 

Etyka a długofalowa koncepcja działania przedsiębiorstwa 

 

Etyczne działanie przedsiębiorstwa to nie krótkotrwałe projekty, lecz systema-

tyczne i długotrwałe budowanie oraz wzmacnianie już istniejących standardów  

i schematów organizacyjnych. W dobrze prosperującej firmie etyka jest nieodłącz-

nym elementem procesu decyzyjnego i strategii długoterminowej. Zrównoważona 

firma stawia sobie za cel włączenie standardów etycznych do strategii we wszyst-

kich jej przejawach. Termin etyka (gr. Ethikos – zwyczajowy, od Ethos – obyczaj) 

ma podwójne znaczenie, oznacza po prostu „moralność” lub określa naukę o zasa-

dach moralnych. Etyka powstała w starożytności jako nauka o człowieku. Współ-

cześnie przybrała kształt filozoficznej dyscypliny naukowej. Stara się bowiem od-

powiadać już nie tylko na pytania o to jak powinien postępować człowiek, ale rów-

nież na pytania o to jak postępował i postępuje oraz dlaczego jakoś powinien postę-

pować i jakoś postępuje
6
. Termin etyka występuje w różnych kontekstach znacze-

niowych. Możemy wyróżnić etykę biznesu, gospodarczą, menedżera, organizacji itd. 

Etyka biznesu jest dyscypliną uprawianą na przecięciu etyki, jako działu filozofii 

praktycznej oraz działalności menedżerskiej związanej głównie z gospodarką, ban-

kowością, handlem i innymi rodzajami przedsiębiorczości. Etyka biznesu jest defi-

niowana jako systematyczne studium kwestii moralnych występujących w biznesie, 

przemyśle i w innych związanych z nimi rodzajami działalności, instytucji i ogólnie 

w praktyce zachowań ludzi. Przedmiotem refleksji etycznej są także przekonania 

ludzi działających, aktualne normy, wartości i sposoby postępowania
7
. W etyce 

biznesu chodzi o wierność prostym zasadom moralnym w praktyce działania. Two-

rzą ją takie podstawowe wartości jak: uczciwość, prawdomówność, sprawiedliwość, 

                                                 
6 M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wyd. 

Bellona, Warszawa 2001, s. 32–33. 
7 H. Steinmann, Etyka przedsiębiorstwa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, 

nr 2, s. 8–11. 
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poszanowanie cudzej własności oraz pracy. Powyższe zasady mają charakter uni-

wersalny. Obok znajomości zasad potrzebny jest bowiem zdrowy rozsądek i roz-

tropność nieodzowna do wydawania samodzielnych ocen
8
.  

Etyka jest fundamentem działalności biznesowej. Powinna być uwzględniana 

zarówno w działaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych firmy jako podstawa 

biznesu, a nie jako dodatkowe działania i procedury etyczne podejmowane w poje-

dynczych obszarach i aktywnościach organizacji. Kompleksowe podejście do etyki, 

spójny system zasad i wartości, na których oparte są wszystkie działania firmy, to 

możliwość jej stabilnego i prawidłowego funkcjonowania. Takie podejście pozwala 

uniknąć wielu zagrożeń i kosztów będących skutkiem nieetycznych zachowań  

i nieprawidłowych decyzji. Jasne i przejrzyste zasady etyczne są niezmiernie istotne 

w relacjach z pracownikami. Nakreślają im wyraźne ramy postępowania, wskazując, 

które działania są akceptowane przez firmę, a które są uważane za nieetyczne. Ist-

niejące w firmie zasady, a zwłaszcza spisany kodeks etyczny, pozwalają pracowni-

kowi w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do postępowania odwołać się do istnie-

jącego źródła tych zasad. Spisane zasady etyczne i otwarcie deklarowane wartości 

firmowe pomagają także w relacjach zewnętrznych. Pozwalają budować relacje  

z partnerami biznesowymi, dostawcami i klientami oparte na zaufaniu i szacunku, 

co wpływa pozytywnie nie tylko na atmosferę prowadzenia biznesu, ale też na ja-

kość współpracy z partnerami zewnętrznymi. Dzięki temu firma może funkcjono-

wać w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu biznesowym, co pozwala jej na stabilny 

i długoterminowy rozwój
9
. 

W ramach tej części opracowania pierwsze pytanie miało za zadanie spraw-

dzenie, z czym badanym respondentom kojarzy się termin „etyka w biznesie”. Re-

spondenci mieli do wyboru cztery warianty odpowiedzi. Ich wskazania były dość 

zróżnicowane. Największa liczba osób (11) kojarzy termin etyka z wartościami  

i zasadami moralnymi, według których każdy człowiek powinien postępować.  

Z kolei 9 osób rozumie etykę jako relacje międzyludzkie, współpracę i współdziała-

nie z ludźmi, 6 osób – jako działania legalne z prawem, a pozostałe 4 osoby jako 

normy społeczne, zwyczaje, obyczaje i kulturę panującą w określonym społeczeń-

stwie. Nie ma jednoznacznej definicji tego pojęcia, natomiast wszystkie skojarzenia 

mieszczą się w zakresie przedmiotu etyki. Zatem nie można powiedzieć, że któraś  

z ankietowanych osób źle rozumie to pojęcie. Pytanie miało na celu zbadanie, jak 

respondenci rozumieją ten termin, na co mogliby położyć większy nacisk w swojej 

działalności chcąc postępować etycznie. 

Kolejne pytanie miało na celu zbadanie, jakimi wartościami powinna kierować 

się każda firma. Ankietowani wskazywali po trzy najważniejsze wartości, które 

zaprezentowano w tabeli 2. Każdą firmę cechują jakieś wartości, a jakie – zależy od 

niej samej. Z jednej strony wartości te powinny wpływać na konkurencyjność firmy, 

wyróżniać ją na rynku, a z drugiej wyrażać jej stosunek do otoczenia. Najważniejsze 

by wartości te były nieodłącznym elementem procesu budowy strategii. Pomaga to 

osiągnąć nie tylko założone przez przedsiębiorstwo cele biznesowe, ale jednocześnie 

                                                 
8 A. Barcik, Etyka w zarządzaniu biznesem, Wyd. PŁ Filii w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 

1999, s. 75. 
9 K. Kietliński, V. M. Reyes, T. Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2005, s. 234–242. 
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wzmocnić jej reputację na rynku. Działalność oparta na odpowiednio dobranych  

i określonych wartościach pozwoli lepiej zarządzać przedsiębiorstwem. Wartości  

w firmie powinny być ustalane przez najwyższe kierownictwo przy współpracy  

z pozostałymi członkami organizacji. 

 
Tabela 2 

Wartości, jakimi powinna kierować się firma 

Liczba odpowiedzi Udział procentowy Warianty odpowiedzi 

18 20 uczciwość 

4 5 sprawiedliwość 

22 24 jakość  

21 23 satysfakcja klienta 

6 7 praca zespołowa 

7 8 społeczna odpowiedzialność 

10 11 sukces 

2 2 inne: lojalność, rentowność, rzetelność  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dokonując analizy uzyskanych odpowiedzi, wskazane przez menedżerów trzy 

najważniejsze wartości, jakimi powinny kierować się firmy można ułożyć w nastę-

pującej kolejności: 1 – jakość, 2 – satysfakcja klienta oraz 3 – uczciwość. Zestawy 

wartości są ściśle uzależnione od branży, w jakiej firma działa, dlatego też nie istnie-

je coś takiego jak najlepszy system wartości. Każda firma powinna znaleźć własną 

drogę, by wzmocnić nie tylko swoją kulturę organizacyjną, ale również pozycję na 

rynku. 

Następne pytanie miało na celu sprawdzenie, co według respondentów powin-

na robić firma, żeby można było o niej powiedzieć, że jest firmą etyczną. Według 

ankietowanych firma etyczna powinna brać pod uwagę wspólne dobro pracowników 

oraz społeczności lokalnej (28%), dobrze traktować swoich pracowników, ciągle 

podnosić ich kwalifikacje oraz być lojalna wobec dobrych pracowników, tych, któ-

rzy sumienie wykonują powierzone zadania i są uczciwi wobec pracodawcy (23%). 

Ponadto firma etyczna powinna być uczciwa i wywiązywać się z podjętych zobo-

wiązań (27%). Kierowanie się takimi zasadami jak uczciwe płacenie podatków, 

zapewnienie miejsc pracy, chronienie zdrowia pracowników, oferowanie im wyż-

szych wynagrodzeń nie wystarczy, by firmę można nazwać etyczną. Jedna  

z ankietowanych osób stwierdziła, że tak naprawdę nie ma firm etycznych, są tylko 

takie, które płacą duże pieniądze agencjom PR, aby takie wrażenie sprawić.  

Problemy etyczne są nieodzowną częścią każdej działalności gospodarczej, po-

jawiać się mogę na każdym etapie procesu tworzenia koncepcji biznesowej firmy. 

Wyniki badań potwierdzają, że przeważająca część respondentów spotyka się  

z problemami etycznymi w pracy od czasu do czasu (63% wskazań), mniejsza część, 

bo zaledwie 27% spotyka się z tymi problemami dość często. Natomiast 10% bada-

nych osób nie zastanawiała się nad tym problemem. Nie ma takich osób, które nigdy 

w pracy nie spotkały się z takimi sytuacjami. Czy w związku z tym w firmie po-

trzebny jest kodeks etyczny? Zdania respondentów w tej kwestii są podzielone. 

Połowa osób uważa taki kodeks za zbędny w firmie, a druga połowa, wręcz prze-

ciwnie, dostrzega korzyści z wdrożenia takiego programy. Niestety przeważająca 
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większość badanych menedżerów wskazuje, ze w ich firmach żaden kodeks etyczny 

nie funkcjonuje (53% wskazań). 

 

 

Etyka w biznesie 

 

W tej części opracowania analiza wyników badań pozwoli przede wszystkim 

na określenie ogólnego podejścia respondentów do etyki w biznesie (tab. 3). 

 
 Tabela 3 

Czy w biznesie jest miejsce na etykę?  

Liczba odpowiedzi Udział procentowy Wariant odpowiedzi 

14 47  zdecydowanie tak 

13 43 raczej tak 

3 10 trudno powiedzieć 

0 0 raczej nie 

0 0 zdecydowanie nie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Według większości ankietowanych w biznesie jak najbardziej jest miejsce na 

etykę. 14 menedżerów zdecydowanie wyraża taki pogląd, 13 już mniej pewnie, ale 

również uważa, że można mówić o etycznym biznesie. Pozostałe 3 firmy nie umiały 

stwierdzić jednoznacznie, czy ich zdaniem prowadzenie biznesu może mieć charak-

ter etyczny. 

Każda firma działa na określonym rynku i to właśnie ten rynek wymusza na 

menedżerach pewne zachowania. Wyniki badań nie napawają jednak optymizmem. 

Co prawda aż 53% badanych respondentów jest zdania, ze to właśnie rynek wymu-

sza na nich postępowanie etyczne, jednak niewiele mniej osób (47%) jest zdania, że 

to właśnie rynek zmusza firmy do łamania zasad etycznych. Dlaczego tak się dzieje? 

Może dlatego, że 15 menedżerów preferuje koncepcje działania swojej firmy nasta-

wioną na zysk za wszelka cenę. Tylko 5 respondentów twierdzi, że ich firmy osiąga-

ją zysk zgodnie z prawem i zasadami etycznymi (17%). Kolejnych 3 respondentów 

uznało, że równie ważne jak zysk są cele społeczne (10%), a pozostałych 7 nie 

umiało jednoznacznie stwierdzić, jaką koncepcję stosują ich firmy w dążeniu do 

zysku (23%). 

Czy działalność etyczna w porównaniu do nieetycznej przynosi mniej czy wię-

cej korzyści dla firmy? Zdaniem 15 respondentów działalność etyczna przynosi 

wyższe korzyści od działalności nieetycznej, a tym samym jest od niej bardziej 

opłacalna. Dwóch ankietowanych bezwzględnie stwierdziło, że wprowadzenie  

i stosowanie przez firmę zasad etycznych przynosi dużo większe korzyści. 8 firm 

uznało, że tak naprawdę to nie ma znaczenie, czy prowadzą działalność etyczna, czy 

nieetyczną, gdyż obydwie przynoszą takie same korzyści. Ostatnie 5 firm jest zda-

nia, że działalność etyczna przynosi niższe korzyści.  

Ostatnie pytanie zadane respondentom miało na celu zidentyfikowanie głów-

nych powodów łamania przez nich zasad etycznych w biznesie. Uzyskane odpowie-

dzi pozwalają wyodrębnić następujące powody łamania zasad etycznych: chęć osią-
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gania łatwego i szybkiego zysku (44% wskazań), brak myślenia perspektywicznego 

(23% wskazań), ostra konkurencja (13% wskazań), złe przepisy prawne i brak 

sprzeciwu społeczeństwa (po 7% wskazań) oraz brak pozytywnych wzorców i przy-

zwyczajenie ludzi do korupcji (po 3% wskazań). 

 

 

Podsumowanie  
 

Celem badania ankietowanego było sprawdzenie czy etyczne kształtowanie 

strategii w przedsiębiorstwie jest możliwe oraz czy stosowanie zasad etycznych  

w biznesie jest opłacalne. Z przeprowadzonych badań wynika, że według badanych 

przedsiębiorców w biznesie jest miejsce na etykę. Działalność etyczna w porówna-

niu do nieetycznej w perspektywie długofalowej przynosi dużo bardziej wymierne 

korzyści dla firm. Wzbudza nie tylko zaufanie wśród klientów, ale również wśród 

potencjalnych partnerów biznesowych, co zachęca do długoletniej współpracy. Fir-

my te nie obawiają się o nieuczciwe postępowanie wobec nich, o niedotrzymywanie 

umów czy naruszanie prawa. Jednak, mimo że menedżerowie zdają sobie doskonale 

sprawę z korzyści płynących z działalności etycznej, to niechętnie budują koncepcje 

biznesowe dla swoich firm kierując się zasadami etycznymi. Rynek wymusza na 

firmach postępowanie etyczne, co wydaje się być wystarczającą mobilizacją dla 

najwyższego kierownictwa do wprowadzenia zasad etycznych. Analiza wyników 

badań wskazuje jednak, że mimo wszystko firmy najchętniej stosują koncepcję 

działania nastawioną na zysk za wszelką cenę. Przedsiębiorcy nie myślą zatem per-

spektywicznie. Dla wielu firm perspektywa krótkoterminowych zysków, osiąganych 

dzięki przymykaniu oka na kwestie etyczne może być kusząca. Przedsiębiorcy ci 

zapominają jednak, że nieetyczne rozwiązania dziś mogą generować niepomiernie 

większe koszty w przyszłości.  

Firmy niechętnie w swojej strategii działania kierują się zasadami etycznymi. 

Świadczy o tym również to, że jeśli to możliwe pozyskują informacje o konkurencji 

od klientów, dostawców, łowców głów, czyli od osób, które są skłonne takimi in-

formacjami się podzielić, jednak taki sposób pozyskiwania informacji nie jest  

w pełni etyczny. Kłóci się to z tym, że ci sami respondenci stwierdzili, iż jedną  

z głównych wartości, jaką powinna się kierować firma jest uczciwość. Przy budo-

waniu etycznej strategii niezwykle pomocne są programy i kodeksy etyczne. Prze-

badani przedsiębiorcy wykazują obojętny stosunek do nich. Nie widzą potrzeby ich 

posiadania oraz nie odczuwają pozytywnych korzyści z istnienia takich programów 

w swoich firmach. Konkluzja nasuwa się sama. Polskie firmy nie prowadzą jeszcze 

zazwyczaj tak świadomej polityki w zakresie etyki, nie dojrzały bowiem w pełni do 

zrozumienia znaczenia tego narzędzia. Etyka w biznesie, zwłaszcza w krajach za-

granicznych, zyskuje coraz większe znaczenie. Patrząc na obecną sytuację gospo-

darczą na całym świecie wydaje się, że rola etyki w biznesie będzie ciągle wzrastać  

i dlatego też postuluje się zmianę sposobu myślenia polskich przedsiębiorców  

w zakresie szeroko rozumianych działań etycznych podejmowanych w ich firmach. 
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ETHICS IN THE FORMING OF THE LONG-TERM BUSINESS CONCEPT ENTER-

PRISES 

 

Summary 

 

This study is presenting the chosen findings concerning the ethical forming of the long-

term concept of being active in an enterprise. Collected material in the study was directed 

among others for obtaining answers to a question, whether in entrepreneurs' view from Biels-

ko-Biała the ethical forming of the business concept is possible as well as whether there is  

a space for ethics in the business at all. 

 

Keywords: strategy, ethical values, business 

 

Translated by Irena Dudzik-Lewicka 



 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 848 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 116 2015 

 

 

 

JÓZEF FRĄŚ 

Politechnika Poznańska 

ADAM KOLIŃSKI 

RYSZARD ŚWIEKATOWSKI 

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu  

 

 

WPŁYW STRATEGII ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NA OCENĘ  

EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH MAŁYCH  

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi 

klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę 

odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy transportowe są 

kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego 

w całym łańcuchu dostaw. Obecnie należy zauważyć dynamiczny rozwój przedsię-

biorstw z sektora MSP w usługach transportowych, zarówno w kraju, jak i w Unii 

Europejskiej. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności 

procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu strategii za-

rządzania jakością.  

 

Słowa kluczowe: Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), efektywność procesów 

transportowych, controlling operacyjny, proces transportowy 

 

 

Wprowadzenie 

 

Efektywność przedsiębiorstw z sektora MSP jest bardzo ważnym czynnikiem 

konkurencyjności nie tylko w ujęciu finansowym, ale również organizacyjnym. 

Należy jednak pamiętać, że obecnie obsługę klienta należy traktować jako najważ-

niejszy element efektywności nowoczesnej logistyki, a sektor MSP odgrywa w niej 

kluczową rolę. Koncentracja na poziomie obsługi klienta jest uzależniona w głównej 

mierze od postępującej globalizacji, wdrażania nowych strategii obsługi konsumen-

tów, a także nowoczesnych technologii przyspieszających przepływ informacji  

w małych i średnich przedsiębiorstwach transportowych. Wszystkie zabiegi odróż-

niające sposób obsługi klienta przez dane przedsiębiorstwo są czynnikiem wpływa-

jącym na pozycję konkurencyjną na rynku. 

W aspekcie ekonomicznym efektywność jest wynikiem działalności gospodar-

czej przedsiębiorstwa, będącym stosunkiem uzyskanego efektu do poniesionego 

nakładu: 
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n

e
E   (1) 

gdzie: 

E – efektywność, e – efekty, n – nakłady. 

 

Efektywność jest pojęciem dość trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. 

Szczególnie w polskojęzycznej literaturze można znaleźć pojęcia bliskoznaczne, 

takie jak skuteczność, sprawność czy wydajność. W tabeli 1 przedstawiono zasadni-

czą różnicę między efektywnością, wydajnością, skutecznością i rentownością. 

 
Tabela 1 

Różnica między efektywnością, wydajnością, skutecznością i rentownością 

Efektyw-

ność 
Iloraz efektu użytkowego i nakładów poniesionych na jego uzyskanie 

Wydajność 

Stosunek całkowitej produkcji (wyrobów lub usług), osiągnięta przez obiekt (pracownika 
lub grupę pracowników, urządzenie techniczne, zakład itp.) do całkowitego czasu jego 

pracy; wydajność jest cechą obiektu biorącego udział w procesie produkcji (np. pracow-

nik, maszyna itp.) i to czy wyprodukowane wyroby zostaną sprzedane, czy nie, nie ma na 
nią wpływu 

Skuteczność 

Stopień osiągnięcia przez system założonego celu; skuteczność jest mierzona stosunkiem 

wyniku osiągniętego (np. wykonanej produkcji) do wyniku założonego (np. planowanej 
wielkości produkcji) 

Rentowność 

Stosunek zysku uzyskanego przez przedsiębiorstwo do wartości sprzedaży, wartości 

aktywów lub do wartości kapitału; mówi się wówczas odpowiednio o stopie zysku 

(rentowności sprzedaży), rentowności posiadanych aktywów lub rentowności zaangażo-
wanego kapitału; w analizowanych wskaźnikach rentowności mogą występować różne 

rodzaje zysku: brutto, netto oraz operacyjny, ponieważ głównym celem prowadzenia 

działalności gospodarczej jest generowanie zysków, wskaźniki rentowności pełnią 
bardzo ważną rolę w ocenie funkcjonowania przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Vademecum produktywności, red. S. Lis, Agencja 

Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 33. 

 

 

Efektywność procesów transportowych w sektorze MSP 

 

Ekonomiczny aspekt efektywności procesu transportowego w małych i śred-

nich przedsiębiorstwach wymusza uwzględnienie analizy i oceny poziomu kosztów 

transportu. Analiza efektywności procesów transportowych zachodzących w łańcu-

chu dostaw wymaga jednak systemowego spojrzenia, które pozwoli na zrównowa-

żenie wszystkich elementów procesu logistycznego i obsługi klienta. Wielowymia-

rowa analiza efektywności umożliwia zbilansowanie wszystkich zasobów procesu 

transportowego, w celu ich lepszego współdziałania i osiągnięcia efektu synergii.  

Wynikową poprawę efektywności można osiągnąć przez celowe kształtowanie 

procesów ukierunkowanych na wartość, określając w ten sposób odpowiednią (stan-

dardową) alokację zasobów. Przedstawiona powyżej metoda oceny efektywności 

alokacji zasobów jest zbieżna z koncepcją efektywności Kaldora-Hicksa, w myśl 

której rozwiązanie prowadzi do wzrostu efektywności, gdy w wyniku odpowiedniej 

alokacji zasobów, można dokonać poprawy wskaźnika efektywności klasycznie 
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opisanego jako stosunek efektów do nakładów
1
. W sytuacji, gdy przy określonej 

alokacji zasobów, każda zmiana alokacji powoduje spadek wskaźnika efektywności 

– wówczas obecna alokacja jest najbardziej efektywna
2
. W istocie efektywności, 

zdaniem P. Blaika, jest zawarta również ocena efektu z punktu widzenia celowości 

działania oraz przyjęcia w analizach dwóch podstawowych wymiarów
3
: 

- wymiar rynkowy, zmierzający do kształtowania optymalnej struktury wartości 

dodanej dla klienta, 

- wymiar struktury procesu logistycznego rozpatruje czynności i koszty  

z uwzględnieniem racjonalnych relacji ekonomicznych. 

W wyniku przeprowadzonych badań w ramach projektu badawczego „Instru-

menty informacyjne wspierające optymalizację procesów transportowych w łańcu-

chach dostaw” należy stwierdzić, że ponad połowa badanych przedsiębiorstw pro-

wadzi analizy efektywności procesów logistycznych
4
. Uszczegółowiając jednak 

wnioski, należy stwierdzić, że większość przedsiębiorstw wykorzystuje ogólną ana-

lizę efektywności działalności gospodarczej, tylko w niewielkim stopniu wykorzy-

stując kompleksowe analizy poszczególnych procesów logistycznych. Niniejszy stan 

należy jednak uznać za niezadowalający ze względu na dużą liczbę przedsiębiorstw 

głównie z sektora MSP, które nie wykonują analiz efektywności lub nie są tego 

świadome. Niniejsze wnioski potwierdzają również badania prowadzone przez In-

stytut Logistyki i Magazynowania, które wskazują na konieczność specjalizacji 

procesów logistycznych, co ma bezpośredni wpływ na rzetelne przeprowadzenie 

analizy efektywności
5
. 

Należy jednak pamiętać, że dążenie do maksymalizacji efektywności może 

nieść ze sobą wiele zagrożeń. Najważniejszymi pułapkami maksymalizacji efektyw-

ności procesów logistycznych są: 

- brak koordynacji w realizacji celów operacyjnych poszczególnych działów  

z celami strategicznymi przedsiębiorstwa bądź łańcucha dostaw, 

- sprzeczność celów strategicznych opracowanych przez poszczególne przedsię-

biorstwa, będące elementami łańcucha dostaw, 

- sprzeczność celów operacyjnych różnych działów przedsiębiorstwa, 

- zagrożenie negatywnego oddziaływania na otaczające środowisko. 

Złożoność problematyki zarządzania logistyką jest poparta dużą liczbą koncep-

cji zarządzania, które są wdrażane w celu poprawy efektywności procesu logistycz-

                                                           
1 N. Kaldor, Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, 

„Economic Journal” 1939, vol. 49 (145), s. 549–552; J.R. Hicks, The Foundations of Welfare 

Economics, „Economic Journal” 1939, vol. 49 (196), s. 696–712. 
2 B. Śliwczyński, Controlling procesów logistycznych narzędziem poprawy efektywności  

w przedsiębiorstwie, „Logistyka” 2007, nr 4, materiały na CD, s. 3. 
3 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wyd. Ekonomiczne, 

Warszawa 2010, s. 30–32. 
4 M. Stajniak, A. Koliński, Analiza efektywności procesów transportowych w łańcuchu 

dostaw, „Logistyka” 2014, nr 3, s. 5932–5938. 
5 M. Cudziło, K. Kolińska, Logistyka w przedsiębiorstwach – wskaźniki logistyczne,  

w: Logistyka w Polsce – raport 2011, red. I. Fechner, G Szyszka, Instytut Logistyki  

i Magazynowania, Poznań 2012, s. 154. 
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nego. Zgodnie z wzorem (1) należy wyróżnić kilka sposobów podniesienia efektyw-

ności działania: 

- przez obniżenie nakładów, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego 

poziomu efektów, 

- przez obniżenie nakładów, przy jednoczesnym podwyższeniu poziomu efek-

tów, 

- przez utrzymanie dotychczasowego poziomu nakładów, przy jednoczesnym 

podwyższeniu poziomu efektów, 

- przez podwyższenie dotychczasowego poziomu nakładów, przy jednoczesnym 

drastycznym podwyższeniu poziomu efektów (przy założeniu, że zmiana po-

ziomu efektów jest dużo większa od zmiany poziomu nakładów). 

Dwukierunkowość analizy efektywności procesów transportowych w małych  

i średnich przedsiębiorstwach, uwzględniająca zarówno aspekt ekonomiczny, jak  

i organizacyjny wymusza podjęcie próby zidentyfikowania wpływu obranej strategii 

zarządzania transportem na rodzaj podejmowanych decyzji związanych z wynikową 

poprawę efektywności. Na rysunku 1 przedstawiono podstawowe sposoby podnie-

sienia efektywności procesów logistycznych. 

LEAN MANAGEMENT AGILE MANAGEMENT

const
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Rysunek 1. Przypisanie wybranym koncepcjom zarządzania sposobów podniesienia efektyw-

 ności 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podstawą przedstawionej na rysunku 1 klasyfikacji wariantów poprawy efektywności są 

założenia koncepcji Lean Management, koncentrujące się na obniżeniu nakładów, m.in. przez 

obniżenie poziomu kosztów. Z kolei podstawową przesłanką koncepcji Agile Management nie 

jest optymalizacja kosztowa, dlatego sposoby poprawy efektywności, które nie dotyczyły 

obniżenia nakładów, tylko koncentrowały się na elastycznym dostosowywaniu procesu trans-

portowego do oczekiwań klientów, uznano za cechę charakterystyczną dla tej koncepcji. Na 

przedstawionym rysunku nie uwzględniono wariantu podnoszenia efektywności, który oparty 

jest na obniżeniu efektów przy jednoczesnym drastycznym obniżeniu poziomu nakładów 

(przy założeniu, że zmiana poziomu efektów jest dużo mniejsza od zmiany poziomu nakła-

dów). Jest to spowodowane trudnością w osiągnięciu poprawy efektywności za pomocą tego 

wariantu. 

Przedstawione rozważania związane z manipulacją poziomem nakładów i efektów  

w celu wynikowego osiągnięcia poprawy efektywności procesów transportowych w małych  

i średnich przedsiębiorstwach skłania do dalszych analiz związanych z wyborem strategii 

konkurencji rynkowej. Zgodnie z obraną strategią podejmowane działania związane z wyni-

kową poprawą efektywności mogą diametralnie różnić się pod względem realizacji celów. 

Działania określone w ramach strategii rywalizacji czasem jako pozytywnie wpływające na 
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efektywność procesu transportowego, mogą zostać ocenione odwrotnie przy realizacji strate-

gii cenowej lub zorientowanej na jakość. Na rysunku 2 przedstawiono podstawowe założenia 

uwzględniające rozróżnienie strategii konkurowania czasem, ceną i jakością. 

 

 

Rysunek 2. Podstawowe założenia realizacji strategii konkurencji rynkowej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza efektywności działalności przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz jego 

procesów logistycznych (w tym transportowych) ma na celu określenie opłacalności 

wybranych sposobów realizacji działań. Problem efektywności procesu transporto-

wego dotyczy nie tylko przedsiębiorstw, ale całych łańcuchów dostaw, w których 

dane przedsiębiorstwo jest ogniwem. W większości przypadków za realizację proce-

sów transportowych w łańcuchu dostaw odpowiedzialne są przedsiębiorstwa z sek-

tora MSP. Efektywność jest kluczowym czynnikiem, który powinien wpływać na 

integrację całego łańcucha dostaw zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strate-

gicznym. Należy jednak pamiętać, że wzrost efektywności jednego procesu w logi-

stycznym łańcuchu dostaw nie musi powodować wzrostu efektywności całego łań-

cucha dostaw. Jedynie wzrost efektywności kluczowych procesów spowoduje 

wzrost wskaźników efektywności łańcucha dostaw. Ważna jest również koordynacja 

między celami operacyjnymi i strategicznymi. Brak dokładnego przełożenia celów 

strategicznych na cele operacyjne może powodować wygenerowanie sprzecznych ze 

sobą wskaźników, które mogą mieć negatywny wpływ na efektywność procesów 

transportowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
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Wpływ jakości na efektywność procesów transportowych MSP 

 

Strategia konkurowania jakością polega na zapewnieniu jakości akceptowalnej 

przez klienta, nawet kosztem czasu realizacji lub ceny usług transportowych. Strate-

gia rywalizacji jakością jest specyficzną strategią, opartą na budowaniu zaufania 

kontrahentów oraz koncentracji na poziomie obsługi klienta. 

Na podstawie założenia poprawy efektywności przez wzrost poziomu jakości, 

nieprzekraczającego jednak poziomu jakości oczekiwanego przez klienta, można 

wyróżnić następujące warianty: 

- utrzymanie dotychczasowego poziomu ceny i czasu realizacji usług transpor-

towych, 

- wzrost ceny usług transportowych, przy jednoczesnym utrzymaniu czasu reali-

zacji procesu transportowego na niezmienionym poziomie, 

- utrzymanie ceny usług transportowych na dotychczasowym poziomie, przy 

jednoczesnym wzroście czasu realizacji fizycznej dostawy, 

- wzrost ceny usług transportowych, przy jednoczesnym wzroście czasu ich 

realizacji. 

Koncentrację na poziomie obsługi klienta w procesie logistycznym można było 

wyrazić za pomocą koncepcji 5R, która traktowała logistykę jako narzędzie mające 

na celu: 

- dostarczenie potrzebnych dóbr (right foods), 

- w wymaganej ilości (right quantity), 

- w wymaganej jakości (right quality), 

- na odpowiednie miejsce (right place), 

- we właściwym czasie (right time). 

Uwzględniając specyfikę procesów transportowych w małych i średnich przed-

siębiorstwach należy zatem uwzględnić nie tylko utrzymanie jakości przewożonych 

ładunków, ale również terminowość i dokładność realizowanych dostaw. 

Usługa transportowa ma odpowiednią jakość, gdy jej realizacja spełnia lub 

przekracza oczekiwania nabywców. Należy jednak pamiętać, że najważniejsze dla 

oceny jakości usług są oczekiwania nabywców. Oczekiwania te występują w nastę-

pujących fazach
6
: 

- usługi idealnej, czyli takiej, jaką można sobie wyobrazić i zrealizować, 

- usługi pożądanej, czyli o takim standardzie, jaki konsumenci chcą otrzymać, 

- usługi zasłużonej, czyli taką jaką konsumenci powinni otrzymać za określoną 

cenę, 

- usługi minimalnej, czyli o takim standardzie, jaki musi być zapewniony. 

Wymiary jakości usługi obejmują następujące obszary: 

- namacalność – rozumianą jako wygląd materialnych elementów niezbędnych 

przy świadczeniu usługi, 

- rzetelność – przejawiającą się w umiejętności wykonania przez usługodawcę 

usługi starannie i dokładnie, 

                                                           
6 E. Gołembska, K. Tyc-Szmil, J. Brauer, Logistyka w usługach, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 62–63. 
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- szybkość reakcji – definiowaną jako chęć pomocy usługobiorcom oraz zapew-

nienie im szybkiej obsługi, 

- pewność – na którą składa się wiedza i uprzejmość pracowników oraz ich 

umiejętność budzenia zaufania, 

- empatia – polegająca na troskliwej i zindywidualizowanej obsłudze, jaką usłu-

godawca powinien zapewnić swoim klientom
7
. 

Dokonując oceny efektywności procesów transportowych w małych i średnich 

przedsiębiorstwach w ujęciu jakości usług należy pamiętać o podstawowym wzorze 

efektywności (1). W tabeli 2 przedstawiono przykładowe wskaźniki oceny efektyw-

ności procesów transportowych w małych i średnich przedsiębiorstwach w ujęciu 

jakości. 

 
Tabela 2 

Wybrane mierniki oceny efektywności procesów transportowych w małych i średnich  

przedsiębiorstwach w ujęciu jakości 

 
Nazwa miernika 

wzór Charakterystyka J.m. 

. 
Udział wadliwych dostaw 

b

a
 

a – liczba wadliwych dostaw  
% 

b – całkowita liczba dostaw 

 

Elastyczność dostaw 

a – liczba dostaw spełniających specjalne wy-

magania % 

b – całkowita liczba dostaw 

 
Niezawodność transportu 

a – liczba terminowo wykonanych przewozów 
% 

b – całkowita liczba przewozów 

 

Udział uszkodzeń podczas transportu 

a – liczba uszkodzonych jednostek transporto-

wych % 

b – liczba wadliwych dostaw  

 

Standaryzacja ładunku 

a – liczba pozycji zawartych w ładunkach 

zunifikowanych 
% 

b- liczba pozycji zawartych we wszystkich 
ładunkach 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wymagania jakościowe są kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej 

małych i średnich przedsiębiorstw transportowych w łańcuchu dostaw. Rozwój 

usług transportowych jest zatem uzależniony od wymogów klientów i od nich uza-

leżniony jest popyt na usługi. Należy jednak pamiętać, że nie istnieją uniwersalne 

sposoby uzyskania odpowiedniego poziomu jakości usług transportowych. Jakość 

usług transportowych jest bowiem uzależniona od specyfiki przedsiębiorstwa trans-

portowego i jego roli w łańcuchu dostaw, a także od warunków rynkowych. Firmy 

osiągające przewagę konkurencyjną dokonują tego stosując czasami zupełnie od-

mienne działania. Wymagania jakościowe mogą jednak ulegać zmianie wraz  

z upływającym czasem, dlatego szczególnie w branży transportowej przedsiębior-

                                                           
7 M. Stajniak, Standardy oceny jakości usług transportowych wg metody SERVQUAL, 

„Logistyka” 2012, nr 2, s. 1017. 
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stwa z sektora MSP zmuszone są do ciągłej kontroli wymagań, których spełnienie 

umożliwi utrzymanie się na dynamicznie zmieniającym się rynku. 

 

 

Podsumowanie 

 

Analiza efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsię-

biorstw wymaga szerszej analizy. W niniejszym artykule autorzy skupili uwagę na 

przedstawieniu tej problematyki z perspektywy wykorzystania strategii zarządzania 

jakością, która determinuje konieczność zastosowania określonego systemu wskaź-

ników i mierników procesu transportowego. Przedstawiony zestaw wskaźników 

należy jednak uznać za wyniki wstępne analizy literatury oraz praktyki gospodar-

czej. Odrębnym problemem jest określenie skutecznego narzędzia informatycznego 

wspomagającego generowanie danych niezbędnych do przeprowadzenia analizy, 

samo jej przeprowadzenie, a także uzyskiwanie raportów, na podstawie których 

podejmowane są decyzje zarządcze. Problemy w skutecznym wykorzystaniu analizy 

efektywności procesów transportowych w sektorze MSP tkwią w niejednoznaczno-

ści definicyjnej tego zagadnienia, co powoduje chaos informacyjny nie tylko  

w literaturze przedmiotu, ale również w praktyce gospodarczej. Ważnym aspektem 

dalszych badań i analiz nad efektywnością procesu transportowego jest identyfikacja 

relacji i sprzężeń zwrotnych z innymi procesami związanymi z przepływem materia-

łów w łańcuchu dostaw. 
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INFLUENCE OF QUALITY MANAGEMENT STRATEGY FOR EVALUATION OF 

TRANSPORT PROCESSES EFFICIENCY  IN SMALL AND MEDIUM ENTER-

PRISES 

 

Summary 

 

During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead 

times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. 

Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply 

chain. At present, it should be noted the dynamic development of the SMEs sector in transport 

services, both domestically as well as in European Union. The article presents the problem of 

analysis and evaluation of the transport processes efficiency in quality management aspect. 

 

Keywords: Small and Medium Enterprises (SME), transport process efficiency, operational 

controlling, transport process 
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ZALETY I WADY AMERYKAŃSKIEJ SPÓŁKI TYPU  

S Z PERSPEKTYWY MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  

 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest ocena atrakcyjności amerykańskiej spółki typu S jako 

formy prawnej prowadzenia niewielkiej działalności gospodarczej. Określono w nim 

zalety i wady tej spółki zarówno z podatkowego, jak i pozapodatkowego punktu 

widzenia. Wymieniono i  scharakteryzowano także formy prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej w USA oraz wskazano warunki jakie musi spełnić 

przedsiębiorca, aby prowadzić działalność w formie spółki typu S. Ponadto 

określono strukturę amerykańskich przedsiębiorstw według formy prawnej, liczbę 

spółek typu S według sekcji działalności gospodarczej oraz wysokość ich 

przychodów i dochodów do opodatkowania.  

 

Słowa kluczowe:  małe przedsiębiorstwo, formy prawne działalności gospodarczej, 

federalny podatek dochodowy, optymalizacja podatkowa, USA 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wybór formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsię-

biorstwo małych rozmiarów należy do decyzji o charakterze strategicznym. Deter-

minuje on dopuszczalne formy opodatkowania, wpływa więc na wysokość zobowią-

zania podatkowego. Od wyboru tego zależy między innymi procedura ustalania do-

chodu podatnika, możliwości odliczenia ulg podatkowych, wysokość stawek podat-

ku a także zakres nakładanych na podatników obowiązków ewidencyjnych. Przy 

wyborze formy działalności gospodarczej przedsiębiorstwa uwzględniają wiele 

czynników. Poza zasadami opodatkowania, należą do nich w szczególności: liczba  

i zakres odpowiedzialności właścicieli, wysokość przychodów i kosztów oraz skala  

i rodzaj prowadzonej działalności.  

W Stanach Zjednoczonych przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność go-

spodarczą w zróżnicowanych formach prawnych. Chociaż dominuje indywidualne 

prowadzenie przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną (sole proprietorship), stosun-

kowo liczne są również spółki kapitałowe (corporations). Stanowią one około 

18,4% wszystkich amerykańskich przedsiębiorstw. Ta forma prawna wybierana jest 

także często przez małe przedsiębiorstwa. Związane jest to między innymi z uzna-

waniem za małe przedsiębiorstwo podmiotu zatrudniającego relatywnie dużą liczbę 
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pracowników. Stosownie bowiem do definicji United States Census Bureau za 

przedsiębiorstwa małe uważa się podmioty zatrudniające poniżej 500 pracowników, 

podczas gdy w państwach Unii Europejskiej mianem małych określa się przedsię-

biorstwa zatrudniające poniżej 50 pracowników, z rocznym obrotem lub całkowitym 

bilansem rocznym nieprzekraczającym 10 mln euro. Do podejmowania i prowadze-

nia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej zachęca przedsiębiorców 

w USA możliwość wyboru przez te spółki szczególnego statusu podatkowego – 

spółki typu S (S corporation). W wypadku dokonania tego wyboru nie podlega bo-

wiem opodatkowaniu dochód spółki lecz dochód jej udziałowców (akcjonariuszy) 

inaczej jest w przypadku wyboru statusu spółki typu C (C corporation), której do-

chód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od korporacji. W artykule 

przedmiotem rozważań jest spółka typu S. Wymieniono i opisano w nim formy 

prawne działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Scha-

rakteryzowano także cechy spółki typu S i zasady jej opodatkowania federalnym 

podatkiem dochodowym. Ponadto przedstawiono liczbę tych spółek według sekcji 

działalności gospodarczej oraz osiągany przez nie przychód i dochód.  

 

 

Formy prawne działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych 

 

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez 

małe przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych jest indywidualna działalność go-

spodarcza (sole proprietorship). Ta forma ma wiele zalet, do których w szczegól-

ności należy zaliczyć: stosunkowo nieskomplikowaną procedurę rejestracji działal-

ności gospodarczej, niewielkie wymogi kapitałowe, niskie koszty założenia, pro-

wadzenia i likwidacji działalności, znaczną swobodę właściciela w podejmowaniu 

decyzji i uproszczone zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i opodatkowania
1
. 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tej formie za zobowiązania 

przedsiębiorstwa ponosi jednak pełną odpowiedzialność całym swoim majątkiem. 

Dochód z indywidualnej działalności gospodarczej podlega doliczeniu do docho-

dów podatnika z innych źródeł przychodów i opodatkowaniu według skali progre-

sywnej.  W Stanach Zjednoczonych około 71,6% przedsiębiorstw prowadzi dzia-

łalność właśnie w tej formie
2
. Uzyskiwany przez te przedsiębiorstwa dochód netto 

stanowi jednak tylko 15,5% dochodu netto wszystkich amerykańskich przedsię-

biorstw. Indywidualna działalność gospodarcza dominuje w szczególności w sekto-

rze usług i handlu detalicznego.  

Mniejszą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się spółki osobowe 

(wykres 1). Zasady tworzenia, prowadzenia działalności i likwidacji tych spółek re-

gulowane są przez prawo stanowe. W USA, w zależności od zakresu odpowie-

dzialności wspólników za zobowiązania wyróżnia się spółkę jawną (general part-

nership), spółkę komandytową (limited partnership) i spółkę partnerską (limite-

dliability partnership). Niektóre stany dopuszczają także możliwość tworzenia 

                                                 
1 A. Schneeman, The Law of Corporations and Other Business Organizations, Cengage 

Learning, New York 2010, s. 31. 
2 Number of Tax Returns by Type of Business 2012, http://www.census.gov (27.10.2014).  



64 Małgorzata Magdalena Hybka 

 

spółki komandytowej, w wypadku której odpowiedzialność za zobowiązania spółki 

zarówno komandytariuszy (limited partners), jak i komplementariuszy (general 

partners) jest ograniczona, obydwie grupy wspólników pełnią jednak odmienne 

funkcje w spółce (limited liability limited partnership). Ta forma prawna została 

prawnie uregulowana w 27 stanach. Wadą tych spółek są wysokie koszty rejestracji 

w porównaniu do klasycznej spółki komandytowej (limited partnership). 

 
 

Rysunek 1. Liczba przedsiębiorstw według formy prawnej w latach 2006–2008 

Źródło: Number of Tax Returns by Type of Business 2012, www.census.gov (27.10.2014). 

 

W przypadku spółki jawnej wszyscy wspólnicy solidarnie odpowiadają za zo-

bowiązania spółki całym swoim majątkiem. Dochód wspólników po podziale pod-

lega doliczeniu do dochodu z pozostałych źródeł każdego ze wspólników  

i opodatkowaniu progresywną skalą podatkową. Założenie tego typu spółki pozwa-

la na równomierne rozłożenie ryzyka finansowego pomiędzy wszystkich wspólni-

ków, brak ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki jest 

uznawany jednak za istotną jej wadę. 

W spółce komandytowej komplementariusze zarządzają spółką i jej mająt-

kiem a ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest nieograniczona. Koman-

dytariuszom nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki, jednocześnie po-

noszą oni odpowiedzialność za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesio-

nych do niej wkładów. Utworzenie tego typu spółki pozwala na łatwiejsze pozy-

skanie kapitału na działalność gospodarczą niż w przypadku spółki jawnej.  

Przepisy umożliwiające powoływanie spółek partnerskich po raz pierwszy zo-

stały wprowadzone 1991 roku w Teksasie. W okresie 10 lat od ich wprowadzenia 

wdrożyły je wszystkie amerykańskie stany
3
. Wspólnicy spółki partnerskiej odpo-

                                                 
3 E.P.M. Vermeulen, The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United States: 

Venture Capital, Joint Venture and Partnership Structures, Kluwer Law International, The 

Hague 2003, s. 116. 
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wiadają bez ograniczeń za własną działalność, nie ponoszą jednak zasadniczo od-

powiedzialności za zobowiązania ogólne spółki, jeśli powstały w związku z błęd-

nymi decyzjami, niedbalstwem lub przynoszącą szkody spółce działalnością pozo-

stałych wspólników, pracowników, przedstawicieli albo innych osób działających 

w imieniu lub na rzecz spółki
4
. Zakres tej odpowiedzialności jest zdefiniowany nie-

co odmiennie w zależności od przepisów prawa stanowego, na terytorium którego 

spółka prowadzi działalność. Spółka zorganizowana w tej formie może wybrać 

opodatkowanie podatkiem dochodowym od korporacji.  

W prawie amerykańskim inaczej niż w polskim nie występuje podział spółek 

kapitałowych na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Amerykańska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znacznie różni się od tego typu spółki 

funkcjonującej na gruncie prawa polskiego i wykazuje wiele cech spółki osobowej. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company) określana jest 

w USA jako hybrydowa forma prawna, łączy bowiem zalety spółki kapitałowej, 

wiążące się z ograniczoną odpowiedzialnością udziałowców za zobowiązania spół-

ki, z korzyściami podatkowymi spółek osobowych, polegającymi na transparentno-

ści podatkowej. Ponadto spółka ta może być kierowana przez zarząd lub bezpo-

średnio przez udziałowców (podobnie jak w spółkach osobowych). Przepisy regu-

lujące funkcjonowanie tego typu spółek pojawiły się najpierw w stanie Wyoming  

w 1977 roku, a pięć lat później wprowadzone zostały również na Florydzie. Od po-

łowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku ta forma prawna została uregulowana we 

wszystkich amerykańskich stanach
5
. Zaletą tego typu spółek jest mniejszy zakres 

obowiązków ewidencyjnych i uproszczona rachunkowość w porównaniu do spółek 

kapitałowych.  

Spółki  kapitałowe  (corporations) klasyfikowane są w  USA według różnych 

kryteriów. Najczęściej stosowane jest jednak kryterium podatkowe, według którego 

wyróżnia się spółki typu S i typu C. Spółka typu C jest klasyczną spółką kapitało-

wą, w której akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. 

Spółka ta podlega opodatkowaniu podatkiem od korporacji. Ponadto wypłacone 

przez spółkę dywidendy podlegają opodatkowaniu jako dochód akcjonariuszy. Do-

chód spółki typu S jest natomiast doliczany do dochodów udziałowców (akcjona-

riuszy) i podlega opodatkowaniu federalnym podatkiem dochodowym. Należy przy 

tym zauważyć, że status spółki typu S podmiot może uzyskać stosownie do przepi-

sów zarówno federalnego, jak i stanowego prawa podatkowego. Nie wszystkie sta-

ny USA przyznają spółkom kapitałowym prawo wyboru tego statusu dla celów sta-

nowego podatku dochodowego. Przykładowo, status ten nie może zostać wybrany 

przez spółkę zarejestrowaną w New Hampshire, Tennessee czy Dystrykcie Kolum-

bia. Brak odpowiednich regulacji w prawie stanowym nie wpływa jednak na zasady 

opodatkowania spółki typu S na gruncie federalnego prawa podatkowego. 

 

                                                 
4 T. Cody,  D.A. Hopkins,  L.A. Perlman, Guide to Limited Liabilities Companies, CCH  

a Wolters Kluwer Business, Chicago 2007, s. 80. 
5 M.P. Keightley, A Brief Overview of Business Types and their Tax Treatment, Congressional 

Research Service, Washington 2013, s. 8. 
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Cechy spółki typu S i zasady jej opodatkowania federalnym podatkiem 

dochodowym   

 

Za autora koncepcji spółki kapitałowej, która może dokonać wyboru opodat-

kowania na zasadach przewidzianych dla spółek osobowych, jest uznawany prezy-

dent USA D. Eisenhower. Koncepcja ta powstała w 1954 roku a została wdrożona 

w życie cztery lata później
6
. Ponieważ jej wprowadzenie wiązało się z wieloma 

kontrowersjami, od momentu jej implementacji w USA obowiązywało wiele ogra-

niczeń dla przedsiębiorców decydujących się na wybór opisywanej formy prowa-

dzenia działalności gospodarczej. 

Podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zaletą 

spółek kapitałowych, w tym spółki typu S, jest ograniczona odpowiedzialność 

udziałowców (akcjonariuszy) za zobowiązania spółki. Zarówno w wypadku spółki 

typu S, jak i C występują zbliżone obowiązki rejestracyjne. Pewne uproszczenia  

w tym zakresie mają bowiem zastosowanie wyłącznie dla spółek z ograniczoną od-

powiedzialnością.  Zaletą spółki typu S jest możliwość wyboru metody kasowej lub 

memoriałowej prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością zobowiązana jest do stosowania metody memoriałowej.  

Przepisy prawa wprowadzają ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby 

udziałowców (akcjonariuszy) spółki typu S. Ich liczba nie może przekraczać 100
7
. 

Współmałżonka i członków rodziny dla celów omawianych przepisów uznaje się za 

jednego udziałowca (akcjonariusza). Ograniczenia te nie występują w przypadku 

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek typu C. Za zaletę spółek typu  

S uznaje się także możliwość posiadania przez te spółki udziałów w spółkach typu 

C. Posiadanie udziałów w spółkach typu S przez spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością i spółki typu C jest natomiast zasadniczo niemożliwe.   

Utworzenie spółki typu S wymaga spełnienia wielu warunków. W przypadku 

rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę kapitałową wybór spółki typu  

S jako formy jej prowadzenia możliwy jest w ciągu 75 dni od daty zarejestrowania 

spółki. W odniesieniu do pozostałych spółek wybór opisywanej formy prowadzenia 

działalności gospodarczej musi zostać dokonany nie później niż przed upływem  

2 miesięcy i 15 dni od rozpoczęcia roku podatkowego, w którym forma ta będzie 

obowiązywać, lub w dowolnym terminie w roku podatkowym poprzedzającym rok 

podatkowy, w którym forma ta będzie obowiązywać. W przypadku podmiotów 

prowadzących już działalność gospodarczą nie jest możliwy ponowny wybór statu-

su spółki typu S w okresie 5 lat od rezygnacji z tego statusu lub jego utraty w na-

stępstwie niespełnienia ustawowych warunków. Celem działalności spółki typu  

S powinno być osiągnięcie zysku. Spółka ta może emitować wyłącznie akcje jednej 

klasy. Udziałowcami (akcjonariuszami) tej spółki mogą być wyłącznie obywatele 

amerykańscy, stali rezydenci USA lub takie krajowe podmioty jak ustawowo okre-

                                                 
6 D.H. Schenk, Federal Taxation of S Corporations, Law Journal Press, New York 2005,  

s. 12. 
7 R.W. Jamison, S Corporation Taxation, CCH a Wolters Kluwer Business, Chicago 2008,  

s. 57. 
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ślone fundusze nieruchomości i fundusze powiernicze
8
. Co więcej, dochód spółki 

ze źródeł pasywnych nie może przekraczać 25% przychodu brutto spółki. Do do-

chodów pasywnych zalicza się między innymi dochód uzyskany z aktywów finan-

sowych, z tytułu dywidend, najmu i dzierżawy składników majątku, odsetek, należ-

ności licencyjnych czy różnic kursowych. Jeśli wspomniany próg zostaje przekro-

czony w trzech kolejnych latach, spółka ta traci status spółki typu S z początkiem 

kolejnego czwartego roku kalendarzowego
9
.  

Podstawową zaletą spółki typu S jest jej specjalny status podatkowy, pozwala-

jący na uniknięcie podwójnego opodatkowania dochodu. Dochód ten bowiem pod-

lega doliczeniu do dochodów poszczególnych udziałowców (akcjonariuszy) i opo-

datkowaniu federalnym podatkiem dochodowym według progresywnej skali (tab. 

1). Rozwiązanie to nie zawsze jest jednak korzystne dla udziałowców (akcjonariu-

szy). Do doliczenia odpowiedniej części dochodu spółki do dochodów udziałowców 

(akcjonariuszy) dochodzi także wtedy, gdy zarząd spółki podejmie decyzję o za-

trzymaniu zysku i niewypłaceniu dywidend. W sytuacji, gdy spółka ponosi w danym 

roku podatkowym stratę, odpowiednia jej część, zależna od wysokości udziału da-

nego udziałowca (akcjonariusza) w kapitale, może zostać potrącona od sumy docho-

dów podatnika. Gdy suma ta jest niewystarczająca, podatnikowi przysługuje prawo 

do odliczenia tej straty najpierw od dochodu osiągniętego w 2 latach poprzedzają-

cych jej poniesienie a następnie w 20 kolejnych latach.  

Dochód spółki typu S określany jest na podstawie przepisów sekcji 703 ame-

rykańskiego Kodeksu podatkowego stosownie do zasad przewidzianych dla spółek 

osobowych
10

. Od przychodów z jej działalności potrącane są koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej. Przy potrącaniu tych kosztów obowiązuje wiele ograni-

czeń. Nie jest przykładowo możliwe odliczanie kar umownych i grzywien, prezen-

tów, których wartość na jedną osobę obdarowaną przekracza rocznie 25 USD, wy-

datków na ugoszczenie kontrahentów i klientów w kwocie przekraczającej 50% tych 

wydatków, wydatków na promocję i reklamę udziałowców w środkach masowego 

przekazu, jeśli celem działań promocyjnych lub reklamowych jest kreowanie ich 

osobistego wizerunku.  

Od dochodu przypisanego poszczególnym udziałowcom (akcjonariuszom) 

podlega odliczeniu wiele ulg podatkowych. Ich odliczenie może przybrać formę ry-

czałtową (standard deduction)
11

. W 2014 roku kwoty tego odliczenia wynoszą: 

 w przypadku rozliczenia indywidualnego – 6200 USD, 

 wspólnego rozliczenia małżonków i wdowców (wdów) w roku owdowienia – 

12 400 USD, 

 rozliczenia osoby mającej na utrzymaniu dziecko (dzieci) lub inne osoby (roz-

liczenia głowy rodziny) – 9100 USD. 

                                                 
8 K. Murphy, M. Higgins, Concepts of Federal Taxation, Cengage Learning, Mason OH 

2013, s. 138. 
9 S. Raabe, M. Young, Taxation of Business Entities, Cengage Learning, Mason OH 2014,  

s. 1210. 
10 Internal Revenu Code, www.irs.gov (27.10.2014). 
11 Porównanie opłacalności potrącania ryczałtowej i rzeczywistej kwoty tych ulg: S. Lowry, 

Tax Deductions for Individuals: A Summary, Congressional Research Service, Washington 

2014, s. 4.  
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Tabela 1 

Stawki federalnego podatku dochodowego w 2014 roku 

Stawka 

podatku 
(w %) 

Rozliczenie 
indywidualne 

Wspólne  

rozliczenie 

małżonków  
i wdowców 

(wdów) w roku 

owdowienia 

Rozliczenie 

indywidualne 

małżonka/małżonki 

Rozliczenie osoby 

mającej na utrzy-

maniu dziecko 
(dzieci) lub inne 

osoby (rozliczenie 

głowy rodziny) 

Podstawa opodatkowania w USD 

10,0 0–9075 0–18 150 0–9075 0–12 950 

15,0 9076–36 900 18 151–73 800 9076–36 900 12 951–49 400 

25,0 36 901–89 350 73 801–148 850 36 901–74 425 49 401–127 550 

28,0 89 351–186 350 148 851–226 850 74 426–113 425 127 551–206 600 

33,0 186 351–405 100 226 851–405 100 113 426–202 550 206 601–405 100 

35,0 405 101–406 750 405 101–457 600 202 551–228 800 405 101–432 200 

39,6 406 751 i więcej 457 601 i więcej 228 801 i więcej 432 201 i więcej 

Źródło: The 2014 Tax Brackets, http://taxfoundation.org/ article/ 2014-tax- brackets 

(27.10.2014). 

    

Podatnik ma prawo wyboru odliczenia od dochodu wydatków na niektóre cele 

w ich rzeczywistej wysokości, w zamian za odliczenie ryczałtowe (itemized deduc-

tion). Prawo to przysługuje w odniesieniu do wydatków na cele edukacyjne, wydat-

ków na cele zdrowotne, zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów na cele miesz-

kaniowe i inwestycyjne, zapłaconych niektórych podatków stanowych i lokalnych, 

darowizn przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, straty losowej 

spowodowanej między innymi kradzieżą, aktami wandalizmu, katastrofami natural-

nymi, atakiem terrorystycznym
12

.  

Ponadto odliczeniu od podatku w USA podlegają ulgi refundowane, w których 

gdy kwota ulgi przewyższa kwotę podatku, od którego jest ona odliczana, podatni-

kowi przysługuje prawo do uzyskania od państwa zwrotu pozostałej części (np. ulgi 

z tytułu poniesienia wydatków na wykształcenie wyższe czy zapłaconych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne) oraz ulgi nierefundowane odliczane wyłącznie do kwoty 

podatku (np. wydatki z tytułu realizacji energooszczędnych inwestycji mieszkanio-

wych, wydatki na prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac badawczo-

rozwojowych, wydatki poniesione na zatrudnienie niektórych pracowników w pro-

wadzonym przedsiębiorstwie, np. osób niepełnosprawnych). 

 

 

Struktura spółek typu S, wysokość przychodów i dochodów 

 

Spółki typu S należą do najbardziej dynamicznie rozwijającej się formy prowadze-

nia działalności gospodarczej w USA. W ostatnim dwudziestoleciu ich liczba wzro-

sła prawie 2,5 krotnie, podczas gdy w tym samym okresie liczba wszystkich przed-

siębiorstw w USA niezależnie od formy prawnej wzrosła jedynie o około 60%. Jed-

                                                 
12 Federal Taxation – Comprehensive Topics, red. E.P. Smith, P.J. Harmelink, J.R. Hassel-

back, CCH a Wolters Kluwer business, Chicago 2009, s. 8024. 



 Zalety i wady amerykańskiej spółki typu S... 69 

 

nocześnie w tym okresie o około 20% zmniejszyła się liczba spółek typu C. Od 

1996 roku liczba spółek typu S przekracza liczbę spółek typu C
13

.  

Wśród form prowadzenia działalności gospodarczej dominującą rolę odgrywa-

ją przedsiębiorstwa jednoosobowego. Spółki typu S stanowią 12,8% wszystkich 

amerykańskich przedsiębiorstw (rys. 2). W 2011 roku ich liczba sięgnęła prawie 4,2 

mln (rys. 3). Najmniej liczne są spółki komandytowe i partnerskie. W nielicznej 

grupie pozostałych form prawnych uwzględniono w szczególności inwestycyjne 

spółki holdingowe (regulated investment companies) oraz fundusze inwestycyjne 

zamknięte zajmujące się inwestycjami na rynku nieruchomości (real estate invest-

ment trusts). Odsetek pozostałych form prawnych jest niewielki i sięga zaledwie 

0,05%. 
 

 
 

Rysunek 2. Struktura przedsiębiorstw według formy prawnej w 2008 roku 

 

Źródło: Number of Returns, Total Receipts, Business Receipts, Net Income (less deficit), Net 

Income, and Deficit, www.irs.gov (27.10.2014). 

 
 

Rysunek 3. Liczba spółek typu S w latach 2006–2011 

 

Źródło: Corporations – Selected Financial Items, http://www.census.gov; S Corporations: 

Total Reciepts and Deductions, Portfolio Income, Rental Income, and Total Net Income, 

by Major Industry for the years 2009–2011, http://www.irs.gov (27.10.2014).

                                                 
13 E. Legel, K. Bennett, M. Parisi, The Effects of Tax Reform on the Structure of US Business, 

Internal Revenue Service, Washington 2003, s. 66. 
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Największa liczba spółek typu S prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 

handlu hurtowego i detalicznego oraz świadczy usługi profesjonalne, naukowe  

i techniczne (rys. 4). Najwyższe roczne przychody na spółkę typu S osiągają spółki 

prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego i w sektorze han-

dlu hurtowego.  

Spółki typu S przeciętnie mają nie więcej niż dwóch udziałowców (akcjonariu-

szy) (tab. 2). W zaledwie 0,6% tego typu spółek jest więcej niż 10 akcjonariuszy. 

Udział dochodów w przychodach spółek typu S wynosi 5,7%. Prawie 1/3 tych spół-

ek ponosi stratę z działalności gospodarczej. Spółki prowadzące działalność gospo-

darczą w zakresie przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu hurtowego  

i detalicznego, usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz zarządzania przedsię-

biorstwem posiadają 63,2% wszystkich aktywów spółek typu S.  

 
Tabela 2  

Przychód spółek typu S, liczba udziałowców i dochód do opodatkowania w latach 2009–2011 

Lata 

Przychód (w tys. USD) 
Liczba udziałowców  

(akcjonariuszy) 

Dochód do opodatkowania  

(w tys. USD) 

ogółem na spółkę ogółem na spółkę ogółem na spółkę 

2009 5 392 866 853 1317,08 7 083 826 1,73 272 466 326 66,54 

2010 5 684 431 238 1377,19 7 037 811 1,71 334 093 927 80,94 

2011 6 230 405 646 1498,21 8 835 456 2,12 375 437 189 90,28 

Źródło: S Corporations, www.irs.gov (27.10.2014). 

 
 

 
 

Rysunek 4. Liczba spółek typu S według sekcji działalności gospodarczej w 2011 roku 

 

Źródło: S Corporations:Total Reciepts and Deductions, Portfolio Income, Rental Income, and 

Total Net Income, by Major Industry – 2011, www.irs.gov (27.10.2014). 
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Podsumowanie 

 

Spółki typu S są najliczniejszą grupą spółek kapitałowych w USA, 

jednocześnie osiągane przez nie przychody i dochody są znacznie niższe niż spółek 

typu C. Spółki typu S stanowią około 70% spółek kapitałowych, ich przychody 

stanowią natomiast zaledwie 20% przychodów osiąganych przez te spółki. Spółki 

typu S mają w większości przypadków niewielu udziałowców (akcjonariuszy). 

Wybierane są często jako forma prowadzenia działalności gospodarczej także przez 

przedsiębiorstwa niewielkich rozmiarów. 

Popularność spółek typu S wynika z licznych ich zalet. Specjalny status 

podatkowy zrównuje zasady opodatkowania tych spółek z zasadami stosowanymi  

w odniesieniu do spółek osobowych. Skutkuje to uproszczeniem obowiązków 

ewidencyjnych nakładanych na te spółki i umożliwia uniknięcie podwójnego 

opodatkowania dochodów, do czego dochodzi w pozostałych spółkach 

kapitałowych. W porównaniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ważną 

zaletą spółki typu S jest możliwość wyboru metody kasowej lub memoriałowej 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednocześnie, inaczej niż  w odniesieniu do 

spółek osobowych, udziałowcy (akcjonariusze) spółek typu S nie ponoszą 

odpowiedzialności za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Do wyboru tej 

formy prowadzenia działalności gospodarczej zniechęcają liczne ograniczenia, 

którym podlegają spółki typu S, w tym dotyczące liczby i kategorii udziałowców 

(akcjonariuszy), klasy emitowanych akcji, czy źródeł uzyskiwanych przychodów. 

Ograniczenia te nie występują w przypadku spółek typu C i spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Jednocześnie wymogi formalne związane z założeniem, 

prowadzeniem działalności, jak i likwidacją spółek typu S są podobne jak  

w przypadku spółek typu C.  
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Streszczenie 

 

Dopiero po roku 1989 w wyniku transformacji systemowej polscy przedsię-

biorcy uzyskali bezpośredni dostęp do rynków zagranicznych – europejskich i poza-

europejskich. W ciągu dwóch dekad udało się polskim firmom zaistnieć na rynkach 

pozakrajowych. Niektórym firmom udało się podbić rynki światowe i zachować 

przewagę konkurencyjna, np. KGHM. 

Powody internacjonalizacji przedsiębiorstw są przy tym różne; przeważnie 

jednak motywacją internacjonalizacji jest uzyskanie przewagi rynkowej i kosztowej 

nad konkurentami. Do udanych przykładów internacjonalizacji działalności można 

zaliczyć także firmę ORLEN, Drutex, Solaris, Big Star Limited, Gino Rossi, Tym-

bark i wiele innych.  

W niniejszym artykule skoncentrowano się na dwóch wybranych przykładach 

firm, które działają na arenie międzynarodowej i są liderami w swoich branżach. 

Strategie i możliwości internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw wykazują przy 

tym analogie do zachowań firm zagranicznych – działalność eksportowa jest do-

stępna dla wszystkich firm (MSP oraz koncernów), natomiast im większe zaanga-

żowanie na rynkach docelowych, tym większe prawdopodobieństwo, że są to firmy 

duże, dysponujące kapitałem na BIZ. Analizę literatury przedmiotu oparto o literatu-

rę polska i niemiecką, w celach porównawczych jak i poznawczych – chcąc przybli-

żyć zainteresowanym dokonań polskich przedsiębiorców. 

 

Słowa kluczowe: inwestycje bezpośrednie, internacjonalizacja przedsiębiorstw  

 

 

Einführung 

 

Erst nach 1989, nach der Änderung des politischen Systems, konnten polnische 

Unternehmen selbstbestimmend damit beginnen, internationale Wirtschaftsbezie-

hungen mit Unternehmen in ausgewählten Ländern zu gestalten. In den 90-er Jahren 

des XX. Jh. zeichnete sich Polen vielfach durch die Umstellung von Eigentumsver-

hältnissen und Gründungen neuer Unternehmen aus.  

Bedingt durch den kurzen Zeitraum von etwas über zwanzig Jahren ist es nicht ver-

wunderlich, dass der Internationalisierungsgrad polnischer Unternehmen noch rela-

tiv gering ist. Die Bestrebungen außerhalb der eigenen Landesgrenzen zu agieren, 

werden in Polen zusätzlich durch den großen Binnenmarkt geschwächt (der Trend 
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verläuft in Deutschland anders: trotz des größeren Binnenmarktes werden Zuwächse 

in der Wirtschaftsleistung eher durch den Export erzeugt). Unstrittig sind jedoch 

deutsch-polnische Wirtschaftsbeziehungen, die in Form des Exportes erfasst werden. 

Bereits jahrelange bestehende bilaterale Beziehungen mit Deutschland wurden wei-

ter ausgebaut und gefestigt, so dass für einige Unternehmen der deutsche Markt der 

erste und damit wichtigste Absatzmarkt nach dem Inland geworden ist, insbesondere 

vor allem jedoch die alten Bundesländer und weniger die Grenzregion zu Deutsch-

land.   

Im polnischen Sprachgebrauch werden internationale Vorhaben der Unterneh-

men je nach Autor und Werk entweder als Außenbeziehungen, internationale Ex-

pansion, Internationalisierungs- oder Internalisierungsvorhaben bezeichnet. Die 

theoretische Ausarbeitung sowohl in der deutschen als auch polnischen Fachliteratur 

stützt sich auf gemeinsame englischsprachige Quellen und übergreifende theoreti-

sche Modelle, u.a. das Eklektische Paradigma von Dunning, die Verhaltenstheorie 

von Aharoni oder die Produktionszyklustheorie nach Vernon bzw. die Wertschöp-

fungskettentheorie nach M. Porter sowie die Clustertheorien. 

Bei der Analyse der Verhalten bzw. Internationalisierungsmotive sowohl 

deutscher als auch polnischer Unternehmen sind einige Analogien, aber auch Unter-

schiede sichtbar: Größere Unternehmen und solche, die sich in guter finanzieller 

Lage befinden, wagen häufiger den Eintritt in ausländische Märkte.  

Auf Grund der Fülle gelungener Internationalisierungsvorhaben polnischer Unter-

nehmen werden die beschriebenen Fälle nur auf zwei Beispiele aus dem Bereich der 

Direktinvestitionen beschränkt.  

 
 

Gründe und Formen von Internationalisierungsvorhaben 
 

Der Einstieg in ausländische Märkte ist von unterschiedlichen Faktoren abhän-

gig. Als Motive für eine solche Entscheidung kommen u.a. Suche nach neuen Ab-

satzmärkten, der Zugriff auf Ressourcenquellen oder auf neue Technologien, Stre-

ben nach Fertigungseffizienz durch Ausschöpfung der Skaleneffekte oder auch Risi-

kovermeidung durch das Erschließen neuer Märkte, in Frage
1
. 

Theoretische Grundlagen internationaler Unternehmungen werden, um sie zu syste-

matisieren,  in die Theorien des Außenhandels, Theorien der Direktinvestitionen 

sowie in übergreifende Theorien der Internationalisierung aufgeteilt. Die ersten 

Theorien des Außenhandels werden auf die absoluten Kostenvorteile von Smith 

bzw. auf die komparativen Kostenvorteile von Ricardo und auf das Faktorproportio-

nentheorem von Heckscher/Ohlin zurückgeführt und als ultra-traditionelle Ansätze 

bezeichnet. Darauf folgten die traditionellen Ansätze, u.a. Theorie der technologi-

schen Lücke, des intrasektoralen Arbeitsteilung sowie intraregionalen Arbeitsmark-

tes nach Krugman. 

Die Form des Eintritts bzw. des Auftretens auf einem ausländischen Markt 

kann unterschiedlich sein, beginnend mit direktem oder indirektem Export, sie kann 

                                                 
1 A. Bode, Wettbewerbsvorteile durch internationale Wertschöpfung. Eine empirische 

Untersuchung deutscher Unternehmen in China, GWV Verlage, Wiesbaden 2009, S. 22. 
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in einer Entscheidung münden, im Ausland eine Tochtergesellschaft zu gründen 

(siehe Abb. 1). In diesem Zusammenhang werden meist sog. Greenfield Projects, 

d.h. die Einrichtung einer Niederlassung bzw. Neugründung, genannt
2
. Eine etwas 

andere Form dagegen stellen die Brownfield Investments dar. Sie entsprechen dem 

Erwerb oder der Privatisierung eines Unternehmens oder -teils im Zielland durch 

eine ausländische Firma.  

 

 
Abb. 1. Internationalisierungsformen 

 
Quelle: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/media/700/798371308.jpeg (15.2.2015). 

 

Die benannten Formen haben jeweils ihre Vor- bzw. Nachteile. Die Wahl der 

Form des Markteintritts kann vom erwarteten Risiko, von den Transaktionskosten 

oder von Eigentums- bzw. Standortvorteilen anhängig sein. Nach der Internalisie-

rungstheorie sind die Transaktionskosten für die Entscheidung für ein internationa-

les Vorhaben sowie für die Markteintrittsform ausschlaggebend
3
. Die Eigentums- 

sowie Standortvorteile führen zu einem höheren Engagement im Auslandsgeschäft, 

das bedeutet sie fördern direkte Investitionen. 

Dunning unterscheidet vier Motivgruppen: beschaffungsorientiert, absatzorien-

tiert, effizienzorientiert und strategische Motive
4
. Bei den meisten Unternehmen sind 

                                                 
2 Als solche werden lt. Word Investment Report 2009 neue Investitionen und die Ausweitung 

vorhandener Anlagen bezeichnet („new investments and expansion of existing facilities“).  
3 Vgl. A. Hanslik, Internationaler Markteintritt von kleinen und mittleren Unternehmen in 

China. Eine transaktionskostentheoretische Modellierung, Springer Fachmedien, Wiesbaden 

2012, S. 86. 
4 J. Dunning, The Globalization of Business (Routledge Revivals): The Challenge of the 

1990s, New York, 2015, S. 37 ff.  
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es Markt- bzw. absatzorientierte Motive und gleichzeitig proaktive Beweggründe 

(Pull-Motive), die sie zur Internationalisierung bewegen.  

Auf die Entscheidung auf ausländischen Märkten unternehmerisch aktiv zu 

werden, können interne (Pull-Faktoren) sowie externe Faktoren (Push-Faktoren) 

einen Einfluss haben. Eine Auswahl solcher Faktoren wurde in den Tab. 1 zusam-

mengestellt. Die Pull-Faktoren werden ebenfalls als proaktive Gründe (Motive) 

bezeichnet, weil sie auf dem Interesse des Unternehmens basieren, das im Ausland 

tätig werden möchte. Dagegen sind Push-Faktoren eher reaktiver Natur, Unterneh-

men treffen dabei die Internationalisierungsentscheidung nicht ganz freiwillig, son-

dern reagieren dabei z.B. auf externen Kostendruck o.ä. 

     
Tab. 1.  

Beispiele für Pull- und Push-Faktoren der Internationalisierung 

Pull-Faktoren (proaktive Gründe) Push-Faktoren (reaktive Gründe) 

Erschließung neuer Absatzmärkte / Aussicht auf 

Gewinne 
Abhängigkeit von Kunden 

Kostenvorteile im Ausland Sättigung der Inlandsmärkte 

Positive Einstellung des Unternehmens gegenü-

ber Auslandsaktivitäten/Persönliche Präferenz 
Hoher Wettbewerbsdruck 

Stabilisierung des Umsatzes Kostendruck im Inland 

Einzigartigkeiten der Produkte Zufälliges Wahrnehmen einer Chance 

Prestigegewinn Nachahmen von Konkurrenten 

Wettbewerbsvorteile 
Nutzung eines bereits bestehenden Kon-

taktes 

Verlängerung des Produktlebenszyklus 
Ausgleich für den Verlust an Marktantei-

len 

Quelle: Ch. Abrahamczik., Die erfolgreiche Internationalisierung von kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU). Modellentwicklung, empirische Überprüfung sowie Handlungs-

empfehlungen für die Praxis (Hrsg.) C. Steinle, Schriften zum Management, Reiner 

Hampp Verlag, München 2012, S. 21; G. Apfelthaler, M. Vuong, Going International 

für Technology Start-ups, S. 10, Österreichische Internationalisierungsagentur 

www.enterpriseeuropenetwork.at/... /GOING%20INTERNATIONAL%20. 

 

Im Gegensatz zur Lizensierung oder zu Joint Venture bieten DI die größtmög-

liche unternehmerische Freiheit, allerdings beim großen Risiko und hohen Kosten. 

Die Risiken können ex ante nicht näher bestimmt werden, DI erfordern außer des 

Kapitaleinsatzes ebenfalls einer Etablierung im Zielland, des Einsatzes qualifizierten 

Personals und der Kenntnisse über das Zielland – dafür hat das Unternehmen volle 

Kontrolle über die Vermarktung. Das Exportgeschäft ist im Gegensatz dazu mit 

wenig Risiko verbunden und bei Misserfolg mit niedrigen Personal- und Kapitalein-

satz, dabei ist jedoch die Kontrolle über die Vermarktung sehr eingeschränkt oder 

gar nicht möglich.  

Für polnische Firmen, die sich in ausländischen Märkten behaupten, war an  

1. Stelle die Größe des Marktes entscheidend (49% der befragten Unternehmen
5
). 

                                                 
5 R. Petru, Polski Czempion. Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagra-

nicznych, PwC, Warszawa 2012, S. 6. 
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Für dt. Unternehmen spielen ebenfalls insbesondere absatzorientierte Motive eine 

Rolle. Den Motiven bzw. der Möglichkeit der Umsetzung des Vorhabens im Ziel-

land stehen häufig unterschiedliche Hemmnisse entgegen, dazu zählen insbesondere: 

bürokratische Hürden (27%), Übertragbarkeit der Produkte auf neue Märkte (23%), 

Sprachprobleme (22%); Qualifikation der MA sowie Anpassung der Organisation 

gehören ebenfalls dazu
6
.  

 

 

Polnische Direktinvestitionen im Ausland  

 

Direktinvestitionen (DI; engl. Foreign Direct Investment) umfassen langfristige 

Investitionen zur Erschließung neuer Märkte im Ausland und stellen zusammen mit 

dem Außenhandel zwei zentrale Säulen der Internationalisierung
7
. Je nach gesetztem 

Schwerpunkt der Untersuchung konnte bisher nachgewiesen werden, dass DI die 

wirtschaftliche Entwicklung des Ziellandes positiv beeinflusst haben, aber auch den 

Aufbau sowie die Festigung demokratischer Strukturen
8
. Dem zu Folge profitieren 

weiterhin die Entwicklungs- (Developing economies) sowie die entwickelten Länder 

(Developed economies) von DI
9
. In Abhängigkeit von den Formen des Markeintritts 

können DI jedoch auch negative Auswirkungen haben (siehe auch Tab. 2)
10

.  

OECD definiert DI als „the category of international investment that reflects 

the objective of obtaining a lasting interest by a resident entity in one economy in an 

enterprise resident in another economy. […] The lasting interest implies the exis-

tence of a longterm relationship between the direct investor and the enterprise and  

a significant degree of influence by the investor on the management of the enter-

prise“
11

. 

Wesentlicher Unterscheidungsmerkmal ist hierbei die Beteiligung eines aus-

ländischen Unternehmens am Eigenkapital des Unternehmens im Zielland, das min-

destens 10% betragen muss
12

. Ziel von Direktinvestitionen ist es, das Unternehmen 

nachhaltig im ausländischen Markt zu etablieren und dabei die Wettbewerbsfähig-

keit zu stärken sowie eine Marktposition im Ausland auf- bzw. auszubauen.  

Der jeweilige Staat (das Zielland) kann durch das unterschiedliche Vorgehen den 

Außenhandel bzw. das Verhalten der Investoren beeinflussen:  

 durch Nichteinmischung in das Marktgeschehen (es verhält sich liberal), 

                                                 
6 Internationalisierungsstrategien des Mittelstands. Eine Untersuchung der IHK Bochum, 

IHK Industrie- und Handelskammer im mittleren Ruhrgebiet zu Bochum, Bochum 2010,  

S. 11. 
7 M. Kutschker, S. Schmidt, Internationales Management, Oldenbourg, München 2011, S. 84. 
8 R. Krüger, Wachstums- und Verteilungswirkungen ausländischer Direktinvestitionen in 

Entwicklungsländern, LIT Verlag, Münster, 2004, S. 4 ff. 
9 UNCTAD, World Investment Report 2014, Investing in the SDGs: An Action Plan, UN, 

Geneva, 2014, S. XIII. 
10 Vgl. K. Zukrowska, P. Rychlewska u.a. 
11 Glossary of Foreign Direct Investment Terms and Definitions, Investment Division, Direc-

torate for Financial and Enterprise Affairs, OECD, Paris, S. 7-8 http://www.oecd.org/ invest-

ment/investmentfor-development/2487495.pdf (15.2.2015). 
12 Ibidem. 
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 autark, um Abhängigkeit von Importen auszuschließen, 

 protektionistisch durch verschiedene Formen der Unterstützung nationaler 

Betriebe und Schutz der Märkte vor Eintritten ausländischer Produkte
13

. 

Alle EU-Länder, darunter auch Polen, unterstützen die Internationalisierungsvorha-

ben ihrer Unternehmen in unterschiedlichen Formen; ebenfalls werden Vorhaben 

ausländischer Firmen unterstützt im jeweiligen Land zu investieren. In Polen ge-

schieht es u.a. durch Errichtung der Sonderwirtschaftszonen, in denen Unternehmen 

verschiedene Formen von Unterstützung wahrnehmen können, z.B. Steuererlasse bei 

Investitionen, Steuerbefreiung bei Ansiedlung. Der polnische Staat unterstützt und 

schützt seine Exporteure mit Ausfuhrversicherungen, die durch die KUKE SA abge-

sichert sind
14

.  

Die größten Empfänger von polnischen Direktinvestitionen sind: die Tschechi-

sche Republik, Ukraine, Deutschland sowie Litauen. In der Tschechischen Republik 

haben bisher PKN Orlen SA, Asseco, Synthos SA (Produzent für chemische Rohs-

toffe
15

), Tymbark-Maspex
16

 investiert, in der Ukraine waren bisher polnische Ban-

ken tätig, u.a. PKO BP, PKO SA, Getin Bank sowie der Versicherer PZU. Dabei 

gründen polnische Aktiengesellschaften (AG) gründen meist Tochtergesellschaften 

in Nachbarländern bzw. in den Ländern Mittel- und Osteuropas mit einem großen 

Binnenmarkt (siehe Abb. 2). Das Image polnischer Produkte ist besonders auf 

den Märkten in Osteuropa sehr gut. Das spiegelt sich in der klaren Ausrichtung 

einiger Unternehmen, z.B. aus der Lebensmittelindustrie.  

Statistische Erhebungen für 2012 erfassen 1.437 Unternehmen, die entweder 

ausländische Beteiligungen hatten oder Tochtergesellschaften gegründet haben. 

Polnische Betriebe haben in 96 Ländern investiert, ihre Tochtergesellschaften be-

fanden sich in beinahe allen EU-Ländern (50% dieser Einheiten befanden sich 2012 

in den sieben Nachbarländern Polens, darunter in Deutschland 13%, in der Ukraine 

ca. 10%, in der Tschechischen Republik 8,2% und in der Russischen Föderation 

7,4%
17

). 2012 bestätigte sich ebenfalls eine starke Rolle Deutschlands als Partner – 

die meisten Neugründungen wurden in Deutschland getätigt.  

                                                 
13 S. Chudy, F. Kabat, M. Pietraszewski, Ekonomika przedsiębiorstw, T. 1. Wyd. eMPi², 

Poznań 2006, S. 212. 
14 Vgl. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, www.kuke.com.pl/;  

G. Konat, W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Znaczenie ubezpieczeń eksportowych  

w Polsce w latach 2000–2009, in: Gospodarka Narodowa, 5–6 (237–238) Rok LXXX/XXI 

maj–czerwiec 2011, S. 21 ff. 
15 http://synthosgroup.com/de/ (20.01.2015). 
16 http://tymbark.com/o-tymbarku,o_firmie.html (20.01.2015). 
17 GUS, Warszawa, 30.04.2014, S. 2–3, downloads/ informacja_biezaca_ wyniki_wstepne_ 

dzialalnosc-podmiotow_posiadajac-ych_udzialy_w_podmiotach_za_granica_w_2012%20.pdf 

(7.02.2015). 
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Abb. 2. Anteil der befragten AG nach Regionen (befragt wurden 121 AG) 

 

Quelle: M. Suminski, Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw – skala i charak-

ter umiędzynarodowienia na podstawie działalności spółek giełdowych. MDDP Business 

Consulting, Warszawa 2014, S. 42. 

 

Zu ihren Direktinvestitionsverhalten wurden 2006 ausgewählte polnische Un-

ternehmen mit über 249 Beschäftigten befragt, darunter hatte sogar die Hälfte der 

Unternehmen 1.000 bis 2.000 Beschäftigte, alle Firmen sind polnische Aktiengesell-

schaften mit überwiegend polnischem Kapital aus allen Regionen Polens. Alle be-

fragten Unternehmen haben bereits ihre Waren exportiert (2/3 in EU-Länder, 1/3 

außerhalb der EU, hierzu zählt insbesondere die Russische Föderation). Bei der 

Untersuchung wurde die bereits in früheren Analysen und Untersuchungen in ande-

ren Ländern festgestellte starke Korrelation zwischen der Größe des Unternehmens 

und der Form der Internationalisierung bestätigt. Größere Unternehmen tätigen häu-

figer als kleine Direktinvestitionen, verwenden dafür mehr Kapital und waren eher 

bereit Risiko einzugehen als kleinere Unternehmen
18

. 

 

Beispiel 1: ORLEN GROUP 

 

Der vollständige Name des Konzerns lautet: PKN ORLEN: Polski Koncern Naftowy 

ORLEN SA, das als „Polnischer Mineralölkonzern ORLEN A.G.“ wieder gegeben 

werden kann. Zuletzt wurde das Unternehmen 1999 gegründet, obwohl es schon 

eine viel längere Tradition hat, die nach eigenen Angaben auf die Jahre 1852–1853 

und später auf den Juli 1944 zurückzuführen sind
19

. 

Bei der Entstehung und Etablierung der Marke ORLEN in Polen wurden be-

wusst bestimmte Symbole gewählt, dazu gehört der stilisierte weiße Adlerkopf und 

                                                 
18 Vgl. u.a. Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, 

Hrg.  K. Fonfara, PWE, Warszawa 2009, S. 60 ff. 
19 Vgl. www. orlen. pl/ PL/ OFirmie/ Nasza %20historia/ Strony/ Historiaslowami. aspx 

(15.02.2015). 
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die polnischen Nationalfarben (weiß und rot) sowie die Wortverbindung aus „Adler“ 

und „Energie“ als Firmenname
20

 (siehe Abb. 3).  

  
Abb. 3. Logo von ORLEN und Star 

 

Quelle: www.orlen.pl. 

 

Auf dem deutschen Markt ist der Konzern ORLEN vertreten durch die Tank-

stellenmarke „Star“. 2011 war ein Rekordjahr für ORLEN Deutschland bezogen auf 

das Volumen der Kraftstoffverkäufe (2,6 Milliarden Liter, das einen Zuwachs von 

10% gegenüber 2010 entsprach), das einem 5% Marktanteil entsprach. ORLEN 

Deutschland besaß Ende 2011 567 Tankstellen, darunter 541 unter der STAR-Marke 

im Economy-Preissegment, 25 Stationen an SB-Warenhäuser und 1 Tankstelle im 

Premium-Segment.  

Ende 2013 betrieb Orlen insgesamt 2.706 Tankstellen: 1.778 in Polen, 555 in 

Deutschland (darin eine als Orlen), 535 Star und 19 Supermarkt-Stationen der Mar-

ke Familia), 338 in der Tschechischen Republik insbesondere als Marke Benzina 

und Benzina Plus und 35 in Litauen. Die effektive Positionierung der Marke STAR 

brachte Ergebnisse in Form von Stärkung der ORLEN-Deutschland-Position als 

starker Akteur in dem ausgesuchten Preissegment. Polen ist selbstverständlich im-

mer noch der größte Markt für die ORLEN-Gruppe mit 60% des Absatzes, aber 

Deutschland mit ca. 33% (2013)
21

 platziert sich auf Position 2.  

Der Konzern sucht ständig Möglichkeiten Erdölvorkommen bzw. Abbaufelder 

zu finden oder zu erwerben. In den Jahren 2009-2013 wurde 127 Analysen poten-

zieller Projekte –weltweit-durchgeführt und in Folge dessen hat ORLEN im No-

vember 2013 die kanadische Gesellschaft TriOil erworben. ORLEN setzt damit ihre 

Strategie fort, auch bezogen auf das eigene Risikoprofil, um und verspricht sich 

                                                 
20 Dabei ist es selbstverständlich, dass diese Symbole nur in ihrer Umgebung, insbesondere in 

Polen, eine Bedeutung haben bzw. Assoziationen hervorrufen, weil sie durch Erziehung und 

Werte-Framing als nationale Symbole gelten. Erst später konnte festgestellt werden, dass die 

starke Verbindung zu Nationalsymbolen Orlen in der Anfangsphase vor ausländischen 

Übernahmen schützte, aber ebenfalls dadurch die internationale Expansion des Konzerns 

nicht unterstützt hat. Vgl. T. Dąbrowski, Reputacja przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Klu-

wer Business, Krakow 2010, S. 48. Muzellec hat sogar darauf hingewiesen, dass international 

agierende Unternehmen keine Namen wählen sollten, die auf ihre Herkunftsländer hinweisen. 

Vgl. L. Muzellec, What is in a Name Change? Re-Joycing Corporate Names to Create Cor-

porate Brands, Corporate Reputation Review, Vol. 8, Nr. 4. 
21 Raport roczny 2013, Polski Koncern Naftowy Orlen SA, Warszawa 2013, S. 29. 

Aufgeführte Daten beziehen sich auf Absatz der Kraftstoffe im Einzelhandel. 
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davon Zugewinn von Know-How, besonders bezogen auf innovative Fördermög-

lichkeiten. 

Abschließend lässt  sich feststellen, dass die Auswahl der Positionierung der Marke 

sowie die Strategie des Markteintritts für die wirtschaftliche Entwicklung von OR-

LEN in angrenzenden Ländern gelungen ist. 

 

Beispiel 2: KGHM – POLSKA MIEDZ SA 

 

Ein anderes sehr erfolgreiches Unternehmen, das sich mittlerweile als Global-

player etabliert hat, ist das polnische Bergbauunternehmen KGHM. KGHM ist einer 

der größten Kupferproduzenten der Welt, der als Nebenprodukte Gold, Blei und 

Silber fördert (als Silberproduzent belegte KGMH 2011 Platz 1. und 2013 Platz 3. 

auf der Welt gemessen an den Produktionsmengen
22

 und hielt 4,6% der Weltproduk-

tion inne [die beiden Erstplatzierten Unternehmen stellen geringfügig größeren 

Mengen her, die sich in 4,7% für Fresnillo Plc. bzw. BHP Billiton Plc. Mit 4,6% der 

Weltproduktion wiederspiegeln]). Als Kupferproduzent gehört KGHM seit Jahren 

zu den größten 10 Unternehmen weltweit und belegte 2013 Platz 8. mit einem Anteil 

2,9% an der Weltproduktion. Die größten Produzenten sind u.a. Fa. Codelco aus 

Chile (mit 9,9% der Weltproduktion), der US-Amerikanische Konzern Freeport-

McMoRan (8,8%) und die schweizerische Group Glencore Xstrata (7,1%)
23

.  

Eine der größten Kupferminen des Konzerns befindet sich zwar in Polen, aber 

KGHM ist ebenfalls in Kanada und mehrfach auf beiden amerikanischen Kontinen-

ten tätig (siehe Abb. 4). 

Die KGHM-Capital Group A.G. bildeten zum 31.12.2012 49 abhängige Ein-

heiten, in 35 hat KGHM 100% Anteile gehalten, drei der Firmen befinden sich in 

Kanada, drei in Luxemburg, eine in Shanghai. Ein weiterer Teil der Group bildet die 

KGHM International Ltd. bestehend aus 38 Minen und Abbaugesellschaften mit 

100% Beteiligung, insbesondere in den USA (Arizona), Kanada und in Chile
24

. 

„Welt online“ berichtete am 23.03.2012 über die größte polnische Auslandsin-

vestition seit 1989: „Der Bergbaukonzern KGHM Polska Miedz hat für 9,1 Milliar-

den Zloty (etwa 2,2 Milliarden Euro) die kanadische Firma Quadra FNX erwor-

ben“
25

. Dabei blickt KGHM auf eine lange Tradition zurück: ursprünglich wurde das 

Unternehmen 1961 gegründet und 1991 nach der Systemtransformation in eine Ak-

tiengesellschaft umgewandelt, seit Juli 1997 werden die Aktien an der Börse in 

Warschau (wig) notiert. KGHM wurde am 13.02.2015 auf dem 1. Platz gelistet 

bezogen auf den Umsatz (Orlen auf dem 2. Platz); zudem gehört KGHM zu den 30 

                                                 
22 World Silver Survey, April 2014. The Silver Institute and Thomson Reuters, www. 

silverinstitute.org/-site/wp-content/uploads/2011/06/WSS2014Summary.pdf (15.02.2015). 

Ca. 70% der gesamten Silberproduktion weltweit werden als Nebenprodukt gefördert. 
23 CRU International, Copper Market Outlook April 2014, zit. nach www.kghm.pl/ in-

dex.dhtml?-category_id=258; U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 

January 2015, Mineral Commodity Summaries 2015, U.S. Geological Survey, Reston, Virgin-

ia: 2015, S. 49 u.a. 
24 Raport roczny 2012, KGHM Polska Miedź SA, S. 176–177.  
25 www.welt.de/ wirtschaft/ article13942195/ Polen-schmiedet-gewaltigen-Kupfer-Konzern. 

html (15.02.2015). 
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größten börsennotierten A.G. Polens
26

. Die Aussichten sind für KGHM auf Grund 

der Knappheit der Ressourcen bzw. seltener Metalle sehr gut. 

 

 
Abb. 4. Karte der Minen 

 

Quelle: KGHM International Ltd., www.kghm.com/ (15.02.2015). 

 

 

 

Konsequenzen der Direktinvestitionen 

 

Ausländische Direktinvestitionen haben auf jeden Fall für das Gastland positi-

ve und/oder negative Effekte - je nach Land, Form der DI, je nach Region sowie 

Branche können die einen oder die anderen überwiegen. Einige mögliche Auswir-

kungen wurden in Tab. 2 zusammengestellt. Ausländische Direktinvestitionen haben 

nicht nur ökonomische Auswirkungen, sie können darüber hinaus ein Instrument der 

Förderung von politischen, sozialen und kulturellen Gemeinsamkeiten sein. Aus der 

Sicht der Investoren gibt es jedoch Länder, die attraktiver sind als andere. Investitio-

nen im Ausland können jedoch auch negative Auswirkungen für das „Geberland“ 

haben, die man durch die Spiegelung aus den positiven Effekten aus Tab. ableiten 

kann – Verschlechterung der Ressourcen und u.U. negative Beeinflussung der 

Netzwerke vor Ort, Anstieg der Arbeitslosenquote durch den Wegfall der Arbeits-

plätze, niedrigeres Steueraufkommen usw. 

Das Wagnis ins Ausland zu gehen, kann ebenfalls vom Kostendruck im Urs-

prungsland beeinflusst werden, z.B. durch hohe Lohnkosten. 

 

 

 

 

                                                 
26 Vgl. www.gpw.pl/spolki_z_indeksu_wig30 (15.02.2015). 
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Tab. 2 

Mögliche Auswirkungen DI 

Positive Effekte Negative Effekte 

 Transfer von Ressourcen, Fähigkeiten und 

Kompetenzen 

 Verbesserung lokaler Ressourcen 

 Produktivitätsverbesserung im Gastland 

 Erhöhung des BIP im Gastland (Erhöhung 

des Lebensstandards, Schaffung von Arbeits-

plätzen,  

 Spill-Over-Effekte im Bereich der For-

schung und Entwicklung, Bildung von regio-

nalen Netzwerken und Clustern 

 Verbesserung des Produktangebots im Gast-

land 

 Verbesserung der inländischer Zahlungsbi-

lanz 

 Erhöhung von Steuereinnahmen des Gast-

landes 

 Absenkung der Produktionskosten, Erhö-

hung der Wettbewerbsfähigkeit  

 Schaffung neuer Arbeitsplätze 

 Transfer von Ressourcen, Fähigkeiten 

und Kompetenzen, die im Gastland nicht 

gebraucht werden, Transfer von veralteten 

Technologien 

 Nutzen die lokalen Kapitalressourcen aus, 

ohne eignes Kapital einbringen zu müssen 

 als Instrument richten sie sich nach Ge-

winnsteigerung 

 Generierung hoher Importe statt Produk-

tion vor Ort 

 Geringer Beitrag zur Weiterentwicklung 

des Gastlandes, falls nur einfache Tätigkei-

ten verlagert werden 

 Zu geringe Wechselbeziehung der Unter-

nehmen mit der lokalen Wirtschaft und 

Gesellschaft 

 Transfer der Gewinne in das Stammland 

des Investors 

 Gefahr das politische, soziale und kultu-

relle Umfeld des Gastlandes negativ zu 

beeinflussen 

 Die geringe Verbundenheit mit dem 

Gastland  

Quelle: M. Kutschker, S. Schmidt, Internationales Management, Oldenbourg, München 2011, 

S. 91, 92; A. Tubielewicz, Zarządzanie strategiczne w biznesie miedzynarodowym, 

Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004, S. 35. 

 

 

Resümee 

 

Polnische Unternehmen agieren mittlerweile in sehr vielen Wirtschaftsberei-

chen und nicht immer ist ihr Herkunftsland gleich erkennbar. Es befinden sich dar-

unter auch einige Unternehmen, die bereits eine lange Tradition haben, einige von 

ihnen sogar bis in die 50. Jahre des 19. Jh. Die Gründe für internationale Vorhaben 

sind vielfältig, sie haben je nach Form ebenfalls Einfluss auf das Gastland. Auf 

Grund der geographischen Lage Polens in Europa ist die Ausrichtung polnischer 

Unternehmen in erster Linie auf den osteuropäischen Markt nachvollziehbar und 

verständlich. Auf der anderen Seite ist die Nähe zu Deutschland und bereits jahre-

lange bestehende Wirtschaftsbeziehungen förderlich für die Absatzmengen polni-

scher Firmen, die teilweise sehr aktiv auf dem deutschen Markt sind. Hierzu zählt 

z.B. der Fensterproduzent Drutex, der in seiner Werbung von Fußballchampions wie 

Philipp Lahm unterstützt wird, als auch die Firma Solaris S.A., die Fahrzeuge für 

den öffentlichen Personenverkehr mittlerweile in vielen dt. Städten liefert, u.a. in 

Berlin und Braunschweig. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele aus allen Branchen, 

z.B. Big Star Limited aus der Bekleidungsindustrie, das als Joint Venture begann; 
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Gino Rossi – der Schuhwerk- und Accessoireproduzent und viele andere. Unabhän-

gig von der Form des Markteintritts lässt sich daraus ableiten, dass polnische Fir-

men, obgleich insbesondere größere, Internationalisierungsvorhaben erfolgreich 

umsetzen. Es ist zu erwarten, dass durch die Beispiele gelungener DI weitere polni-

sche Unternehmen im Ausland agieren werden.   
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INTERNATIONALIZATION STRATEGIES OF POLISH COMPANIES 

 

Summary 

 

Only after 1989 as a result of the system transformation, Polish entrepreneurs gained 

direct access to foreign markets: in Europe and beyond. Within two decades Polish companies 

managed to appear on foreign markets. Some companies managed to conquer the world mar-

kets and maintain a competitive advantage, e.g. KGHM.The reasons for internationalization 

of enterprises are different; however, mostly the internationalization motivation is to gain 

market and cost advantage over competitors. Successful examples of business internationali-

zation also include ORLEN, Drutex, Solaris, Big Star Limited, Gino Rossi, Tymbark and 

many more. 

This paper is focused on two selected examples of companies that operate international-

ly and are leaders in their industries. Internationalization strategies and opportunities of Polish 

companies have analogies with actions of foreign companies – export activity is available for 

all companies (SMEs and corporations), and the greater involvement is in the target market, 

the more it is likely that these are large companies, possessing capital for FDI. Analysis of the 

literature of the subject is based on Polish and German literature, for comparative and cogni-

tive purposes – in order to present the achievements of Polish entrepreneurs to whom it may 

concern. 
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WIEK PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO MIKROEKONOMICZNA  

DETERMINANTA STRUKTURY KAPITAŁU 

W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

 

Streszczenie 

 

Struktura kapitału w przedsiębiorstwie każdej wielkości jest wypadkową 

wpływu wielu determinant makro- i mikroekonomicznych. W literaturze przedmiotu 

dyskusję wokół struktury kapitału i jej determinant w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach podjęto później niż w dużych ponieważ funkcjonujące teorie  

w tym obszarze słabo przystawały do realiów MSP.  

 

Słowa kluczowe: struktura kapitału, makro- i mikroekonomiczne determinanty 

struktury kapitału małych i średnich przedsiębiorstw, mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa 

 

Pojęcie struktury i determinant kapitału w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach 

 

Zagadnienie struktury kapitału oraz jej determinant w małych i średnich przed-

siębiorstwach jest przedmiotem badań i dyskusji od wielu lat głównie dlatego, że są 

ograniczone możliwości bezpośredniej adaptacji teorii konstruowanych na potrzeby 

dużego przedsiębiorstwa do realiów funkcjonowania MSP. Jak podkreśla się w lite-

raturze przedmiotu, struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach jest 

odzwierciedleniem cech strukturalnych ich gospodarki finansowej, a więc przede 

wszystkim braku dostępu do efektów wielkiej skali produkcji i zbytu i w zasadzie 

braku dostępu do rynku kapitałowego, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla ich 

pozycji na rynku i granic ekspansji gospodarczej. Odmienna jest też geneza finansowa 

małych i średnich przedsiębiorstw, których głównym źródłem finansowania we wcze-

snej fazie są oszczędności właściciela, pożyczki od rodziny i przyjaciół oraz ewentual-

ne zdarzenia losowe, takie jak posag, spadek czy wygrana
1
. Przyczyn odmienności 

struktury kapitału należy też upatrywać w kolejnych cechach jakościowych tych 

przedsiębiorstw, a więc w samej istocie MSP. Chodzi tu przede wszystkim o pozy-

cję i decydującą rolę właściciela firmy, chęć zachowania stosunków własnościo-

                                                 
1 Zob. szerzej T. Łuczka, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego 

przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politech-

niki Poznańskiej, Poznań 1997. 
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wych i w związku z tym ostrożność w korzystaniu z zewnętrznych źródeł finanso-

wania (tzw. zjawisko mentalności kredytowej właścicieli małych i średnich przed-

siębiorstw), niewielką transparentność oraz niską jakość finansowego managementu.  

S. Müller, K. Brackschultze, M.D. Mayer-Friedrich i T. Ordemann określając specy-

fikę struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, podkreślali, że „cha-

rakteryzują się niewielkimi rozmiarami, ścisłym powiązaniem między właściciela-

mi, menedżerami i pracownikami, specyficznymi czynnikami sprzyjającymi konku-

rencyjności i niewielką paletą produktów. Ta charakterystyka ma wpływ na wybór 

instrumentów finansowania i wskutek tego na strukturę kapitału”
2
. Z kolei, J.G. 

Leopold oraz G. Frommann, zwracali uwagę
3
, że w małych przedsiębiorstwach –  

w przeciwieństwie do dużych, których celem jest maksymalizacja wartości firmy  

i związana z tym maksymalizacja rentowności dla akcjonariuszy – najważniejszym 

celem jest maksymalizacja zysku, a w związku z tym bezpieczeństwo i niezależność 

właściciela. Ich zdaniem właściciele przedsiębiorstw tej wielkości – nie wykorzystują 

swojego kapitału w celu spekulacji lub w celu jego lokaty, ani też nie przeznaczają go 

na pokrycie kosztów własnej konsumpcji. Taka postawa wywiera określony wpływ na 

podejmowane przez nich decyzje finansowe. Jak słusznie w związku z tym zauważają 

E. Vos i Y. Shen, struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach odzwier-

ciedla raczej realne potrzeby finansowe firmy niż – sugerowaną przez J. Storeya – 

występującą w nich lukę finansową
4
.  

Specyfikę struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach synte-

tycznie ujął J. Mugler
5
, podkreślając że: 1) nie ma ona w małych firmach takiego 

samego znaczenia jak w dużych, co znajduje potwierdzenie na rynku kapitałowym; 

2) wobec właścicieli MSP stosuje się typowe dla tej grupy przedsiębiorstw preferen-

cje w korzystaniu z kapitału; 3) musi odpowiadać poszczególnym fazom rozwoju 

przedsiębiorstwa; 4) odzwierciedla cele przedsiębiorstwa; 5) w przedsiębiorstwach 

tej wielkości jest kształtowana zgodnie z oczekiwaniem banków. 

Rozważania nad strukturą kapitału wywołały dyskusję nad jej determinantami. 

Pierwsze próby podejmowano na gruncie niemieckojęzycznej literatury przedmiotu 

już w latach sześćdziesiątych
6
, natomiast w  anglojęzycznej zainteresowano się nią 

                                                 
2 S. Müller, K. Brackschultze, M.D. Mayer-Friedrich, T. Ordemann, Finanzierung mittelstän-

discher Unternehmen, Selbstrating, Risikocontolling, Finazierungsalternativen, Verlag Franz 

Vahlen, München, 2006, s. 185. 
3 G. Leopold, H. Frommann, Eigenkapital für den Mittelstand – Venture Capital im In und 

Ausland, C.H. Beck, München 1998, s. 194. 
4 E. Vos, Y. Shen, The Happy Story Told by Small Business Capital Structure, w: „20th Aus-

tralian Finance & Banking Conference Paper”, 2007, s. 1–18; zob. B. Uzzi, J.J. Gillespie, 

Social Embeddedness and Corporate Financing: The Benefit of Social Networks in the Acquisi-

tion and Cost Capital, „IRP Working Papers” 1998 (WP-98-10), nr 49. 

5 J. Mugler, Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, vol. 2, Springer Verlag, 

Wien–New York 1999. 
6 Zob. m.in. K. Mackscheidt, H.-M Menzwerth. J Metzmacher-Hempenstell, Die Kapital-

struktur kleiner und mittlerer Unternehmen. Anzatspunkte für eine Verbesserung von Kapital-

strukturanalysen, Göttingen 1976. 
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w zasadzie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku
7
. A.J. Francfort i B. Rudolph 

stwierdzają, że „jeśli struktura kapitału ma wpływ na wartość przedsiębiorstwa, to 

powstaje pytanie o istotne determinanty struktury kapitału. Teoretyczne hipotezy  

i wyniki badań empirycznych, chociaż korespondują ze sobą, są niepowiązane”
8
.  

N. Daskalakis i E. Thanou dowiedli, że determinanty struktury kapitału są podobne 

we wszystkich małych i średnich przedsiębiorstwach: „Firmy różnej wielkości wy-

kazują podobieństwo pod względem zależności między zadłużeniem a zyskowno-

ścią, wielkością i strukturą popytu i rozwojem. A więc struktura kapitału wydaje się 

determinować podobieństwa w poszczególnych kategoriach małych i średnich 

przedsiębiorstw”
9
. Z tego punktu widzenia istotne są również wyniki badań A. Moro 

i S. Nolte, a przede wszystkim D. van der Wijsta
10

. Należy podkreślić, że badania 

nad determinantami struktury kapitału – głównie w zakresie dużych przedsiębiorstw 

– mają również swoją tradycję w Polsce
11

.  

Przegląd poglądów i dyskusji w światowej i polskiej literaturze przedmiotu,  

a także wyniki badań własnych dotyczących determinant struktury kapitału w mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstwach stanowił punkt wyjścia do zaproponowania 

ich typologii. Wyróżniono makro- i mikroekonomiczne, wśród tych ostatnich 

determinanty związane z  cechami przedsiębiorstwa oraz związane z cechami 

przedsiębiorcy (rys.1)
12

.  

     

                                                 
7
 W końcu lat 60. XX w. M.C. Gupta prowadził badania nad determinantami struktury kapita-

łu,  zob. M.C. Gupta, The Effect of Size, Growth and Industry on the Financial Structure of 

Manufacturing Companies, „Journal of Finance” 1969, vol. 24, s. 517–529. 
8 A.J. Francfort, B. Rudolph, Zur Entwicklung der Kapitalstrukturen in Deutschland und in 

den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine vergleichende empirische Untersuchung, „Schma-

lenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung” 1992, nr 7/8, s. 1059–1079. 
9 N. Daskalakis, E. Thanou, Capital Structure of SMEs: To what extend does size matter?, 

„Working Paper Series” 2010, 27.09., s. 1–19. 
10

Zob. A. Moro, S. Nolte, (Lechner), Industry Survival Rate, Entrepreneur Historical Per-

formance and Personal Wealth: A Probabilistic Model for Optimizing SMEs Capital Struc-

ture, „Working Paper Series” 2012, 14.03., s. 2, 1–31; D. van der Wijst, Financial  Structure 

in Small Business Theory, Tests and Applications, Springer Verlag, Berlin–Heildelberg 1989. 
11

Zob. J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2012. 
12

 Zob. szerzej T. Łuczka, Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału  

w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.  
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Rysunek 1. Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich 

przedsiębiorstwach 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury 

kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 

 

Jedną z istotnych determinant mikroekonomicznych małych i średnich przed-

siębiorstw związanych z cechami przedsiębiorstwa jest ich wiek, który – jak należy 

podkreślić – nie jest przedmiotem szczególnej uwagi w literaturze przedmiotu. Syn-

tetyczną ewolucję poglądów w tym obszarze przedstawiono w tabeli 1. Wiek przed-

siębiorstwa jest związany ściśle z jego genezą, pozycją na rynku oraz historią kredy-

tową – co jest istotne z punktu widzenia, tak kapitałodawców, jak i kontrahentów. 

Po pierwsze, im młodsze jest małe i średnie przedsiębiorstwo, tym bardziej narażone 

jest na bankructwo. Zgodnie bowiem z wynikami badań przeprowadzonymi wśród 

MSP w Niemczech i USA – przeciętnie okres ich życia nie przekracza pięciu lat
13

,  

a 10% odsetek bankructw wśród MSP w Niemczech występuje dopiero w przedsię-

                                                 
13 R.A Peterson., G Kozmetzky., N.M. Ridgway, Perceived causes of small business failures: 

a research note, „American Journal of Small Business” 1983, nr 8. 
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biorstwach działających dłużej niż 20 lat
14

. W związku z tym, jak podkreślają  

J. Brüderl i T. Mahmood, wraz z wiekiem przedsiębiorstwa, zmniejsza się liczba 

upadków małych i średnich przedsiębiorstw, a zatem rośnie liczba firm przeżywają-

cych, co znajduje wyraz w spadku poziomu ryzyka kredytowania i większych szans 

na negocjację ceny kredytu z bankiem
15

. Jednym z powodów tego jest słaba pozycja 

rynkowa przedsiębiorstw tej wielkości, a przede wszystkim brak ich wpływu na 

podstawowe elementy rynku, takie jak popyt oraz – z wyjątkiem mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw ulokowanych w niszy rynkowej – cena. Taka sytuacja 

powoduje, że MSP jest typem przedsiębiorstwa o mało stabilnej sytuacji rynkowej  

i ograniczonych możliwościach przetrwania. Po drugie, im przedsiębiorstwo jest 

starsze – bardziej dojrzałe – tym jego historia kredytowa jest dłuższa, co wpływa 

istotnie na jego wiarygodność kredytową i ryzyko finansowania. Jak podkreśla  

D. Diamond, im starsze jest MSP, a więc im dłuższa jest historia współpracy z ban-

kiem, tym niższy będzie koszt pożyczanego kapitału
16

. 

Zależność między wiekiem małych i średnich przedsiębiorstw a wielkością  

i rodzajem zadłużenia jest przedmiotem wielu badań. Syntetyczną ewolucję poglą-

dów w tym obszarze przedstawiono w tabeli 1. I tak, Z.M. Serrasqueiro i P.M. Nu-

nes w portugalskich małych i średnich przedsiębiorstwach wskazują dodatnią zależ-

ność między wiekiem firmy a korzystaniem z kredytu krótko- i długoterminowego  

i kształtowaniem optymalnej struktury kapitału
17.

 Również I. Ramlall stwierdził 

wyraźną zależność między wiekiem małego i średniego przedsiębiorstwa a stopniem 

zadłużenia. Wykazał, że starsze przedsiębiorstwa charakteryzują się większym zapo-

trzebowaniem na zewnętrzne finansowanie, które związane jest przede wszystkim  

z finansowaniem wydatków na nową technologię, co znajduje wyraz we wzmożo-

nych kontaktach z bankiem, z którym MSP pozostawało w dobrych relacjach i tra-

dycji wcześniejszej współpracy, co przekłada się na lepszą ocenę kredytobiorcy 

przez bank i, w efekcie, na wzrost finansowania kredytem
18

. 

 

 

 

 

                                                 
14T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro-  

i makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.  
15 J. Brüderl, T. Mahmood, Small Business Mortality in Germany: A Comparison Between 

Regions and Sectors, „Discussion Paper” FS IV, 96–20 Wissenschaftszentrum, Berlin, August 

1996, s. 1–10.  
16 D.W. Diamond., Reputation Acquisition in Debt Markets, „Journal of Political Economy” 

1991, nr 97, za J. Hermanns, Optimale Kapitalstruktur und Market Timing, Deutscher Uni-

versitäts-Verlag, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006, s. 184. 
17 Z.M. Serrasqueiro, P.M. Nunes, Is Age a Determinant of SMEs’ Financing Decisions? 

Empirical Evidence Using Panel Data Models, „Entrepreneurship Theory and Praxis” 2012, 

vol. 36 (4), s. 627–654. 
18I. Ramlall, Determinants of Capital Structure Among Non-Quoted Mauritian Firms Under 

Specificity of Leverage: looking for a Modified Pecking Order Theory, „International Re-

search Journal of Finance and Economics” 2009, za: N.H. Wellalage, S. Locke, Capital Struc-

ture Choice: A Case Study on New Zealand Unlisted Firms, Working Paper Series 2011, 

28.11., Social Science Electronic Publishing, Inc. 
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Tabela 1 

Ewolucja poglądów w zakresie zależności między wiekiem przedsiębiorstwa a udziałem 

zadłużenia w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 

D. Diamond 1991 
wraz z wiekiem spada koszt pożyczonego kapitału, a więc 

rośnie zadłużenie 

M.A. Petersen 

R.G. Rajan 
1994 wraz z wiekiem spada zadłużenie 

A.N. Berger 
G. F. Udell 

1998 
zadłużenie zmienia się w poszczególnych fazach życia przed-

siębiorstwa: generalnie wraz z wiekiem spada zadłużenie 

J.J.S. Ramalho, 

J.V. da Silvia 
2007 

wraz z wiekiem rośnie zadłużenie; 

wiek  przedsiębiorstwa jest swoistym poręczeniem 

I. Ramlall 2009 
wraz z wiekiem rośnie zadłużenie (w związku z koniecznością 

finansowania nowych technologii) 

K Bell, 

E. Vos 
2009 

zmienia się w poszczególnych fazach życia przedsiębiorstwa, 

najpierw rośnie, w schyłkowym okresie zadłużenie spada 

J. Wiklund, 
T. Baker 

D.Shepherd 

2010 wraz z wiekiem spada zadłużenie 

J. Ang, 
R. Cole, 

D. Lawson 

2010 wraz z wiekiem spada zadłużenie 

Z.M. Serrasqueiro, 

P. M Nunes 
2012 

wraz z wiekiem rośnie zadłużenie długoterminowe i krótko-

terminowe 

N.H Wellalage, 

S. Locke 
2014 wraz z wiekiem spada zadłużenie 

G. Hall, 

P. Hutchinson, 
N. Michaelas 

2014 wraz z wiekiem rośnie zadłużenie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Szczególną uwagę w badaniu zależności między wiekiem a strukturą kapitału 

poświęca się w literaturze przedmiotu mikro przedsiębiorstwem. Jak podkreślają  

w związku z tym J.J.S. Ramalho i J.V. da Silvia wiek firmy jest „ważną determinan-

tą struktury kapitału w mikro przedsiębiorstwach”
19

 i jest negatywnie skorelowany  

z długoterminowym kredytowaniem w mikro i małych przedsiębiorstwach. Zdaniem 

autorów, może być substytutem zabezpieczenia majątkowego, zwłaszcza w wypad-

ku mikro przedsiębiorstw, które nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem ma-

jątkowym. A.N. Berger i G.F. Udell zwrócili również uwagę na podwójny efekt 

zależności między wiekiem mikro przedsiębiorstw a długoterminowym kredytowa-

niem – z jednej strony, starsze mikro firmy mają skłonność do zaciągania długoter-

minowych zobowiązań, a drugiej strony – w związku z możliwością uzależnienia się 

od wierzyciela i jego wpływu na decyzje w firmie używają kredytu długotermino-

wego do finansowania swojego przedsiębiorstwa w mniejszym zakresie niż młodsze 

firmy. Jak wskazują autorzy, wyjaśnienia należy szukać w efekcie akumulacji zgro-

madzonych dochodów mikro przedsiębiorstw przez okres ich działalności gospodar-

czej, które były wystarczające do przetrwania firmy w długim okresie – część bo-

wiem tych zasobów pieniężnych może być użyta do zwrotu ewentualnych 

                                                 
19 J.J.S. Ramalho, J.V. da Silvia, A two-part fractional regression model for the capital struc-

ture decision of micro, small, medium and large firms, Working Paper Series 2007, 4.03,  

s. 1– 35.  
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zobowiązań, które w mikro firmach mogą pochodzić od rodziny i przyjaciół właści-

cieli
20

. W badaniach nad zależnością między wiekiem przedsiębiorstwa a strukturą 

kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach część ekonomistów stoi na 

stanowisku, że istnieje odwrotna zależność między nimi. Taki związek wykazali 

między innymi M.A. Peters i R.G. Rajan twierdząc, że starsze przedsiębiorstwa 

akumulują zyski i w związku z tym wykazują mniejsze zainteresowanie zadłuża-

niem się
21

. Podobnie J. Wiklund i D. Shepherd, ustalili, że „udział firm przeżywają-

cych wzrasta w pierwszych siedmiu latach działalności gospodarczej, a osiąganie 

wiarygodności kredytowej następuje już we wczesnej fazie cyklu życia firmy. Rów-

nież starsze firmy mają lepsze możliwości do akumulowania osiągniętych docho-

dów, redukcją zapotrzebowania na kapitał obcy, ponieważ jest preferowany kapitał 

własny”
22

. Potwierdzają to również wyniki badań przeprowadzonych w 19 tys. bra-

zylijskich MSP (negatywny związek między wiekiem firmy a zadłużeniem): „star-

sze przedsiębiorstwa mogą być nieco bardziej konserwatywne w swoich wyborach 

finansowych”
23

. Podobnie dojrzałe formy wykazują niższy poziom zadłużenia  

w ogóle oraz niższy poziom zadłużenia długoterminowego
24

, a także – zgodnie  

z ustaleniami J. Anga, R Colea, D. Lawsona – zadłużenie przedsiębiorstw jest od-

wrotnie proporcjonalne do wieku oraz odsetka zwrotu z aktywów
25

.  

W badaniach nad omawianą zależnością zwraca się uwagę na swoistą cyklicz-

ność procesów zachodzących w tym obszarze. I tak, G. Hall, P. Hutchinson  

i N. Michaelas stwierdzili, że wiek przedsiębiorstwa jest dodatnio skorelowany  

z długoterminowym zadłużeniem oraz że młode firmy zaciągają kredyt krótkotermi-

nowy, ponieważ „jest on jedynym dostępnym źródłem finansowania”
26

.  

Wyniki badań K. Bella i E. Vos potwierdziły dodatni związek między wiekiem 

przedsiębiorstwa a zadłużeniem oraz wyznaczyły charakterystyczne cykle. Zgodnie 

z danymi prezentowanymi na rysunku 2, zadłużenie MSP rośnie do 14 roku życia 

firmy, między 14 a 28 rokiem spada, a potem znowu wzrasta do 56 roku działalności 

firmy. Po tym okresie następnie gwałtowny spadek popytu MSP na zadłużenie. 

                                                 
20 A.N. Berger, G.F. Udell, The Roles of Private Equity and Debt Markets in Financial 

Growth Cycle, „Journal of Banking and Finance” 1998, vol. 22. 
21 M.A Petersen, R.G. Rajan, The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small 

Business Date, „The Journal of Finance” 1994, vol. 49, nr 1, s. 3–37. 
22 J. Wiklund, T. Baker, D. Shepherd, The age-effect of financial indicators as buffers against 

the liability of newness, „Journal of Business Venturing” 2010, vol. 25, nr 4, s. 423–437. 
23 D. Forte, L.A. Baro, W.T. Nakamura, Determinants of the Capital Structure of Small and 

Medium Sized Brazilian Enterprises, „Brazilian Administration Review” 2013, nr Ju-

ly/September, s. 347–369. 
24 N.H. Wellalage, S. Locke, Capital Structure Choice: A Case Study on Zealand Unlisted 

Firms, „American Journal of Finance and Accounting” 2014 (AJFA), vol. 3, nr 2/3/4,  

s. 93–108. 
25 J. Ang, R. Cole, D. Lawson, The Role of Owner in Capital Structure Decision: An Analysis 

of Single-Owner Corporations, ssm.com/abstract=1674077, s. 1–34, przebadano 4240 MSP 

do 499 zatrudnionych. 
26 G. Hall, P. Hutchinson, N. Michaelas, East and West: Differences in SME Capital Structure 

between Former Soviet-Bloc and Non Soviet-Bloc European Countries, gregoriae.com/ 

dmdocumrnts/m56. 
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Można zaobserwować dwa oddzielne cykle w małych i średnich przedsiębior-

stwach: w pierwszym MSP najpierw powiększają zadłużenie w miarę wzrostu ich 

wiarygodności kredytowej i pozycji rynkowej, potem wraz z wiekiem przedsiębior-

stwa i osiągnięciem kapitału odpowiedniej wysokości, wielkość zadłużenia spada. 

Po około 30 latach funkcjonowania przedsiębiorstwa zostaje ono bądź sprzedane, 

bądź przechodzi w ręce następnego pokolenia i cykl się powtarza
27

.  

 

Tabela 2 

Wiek przedsiębiorstwa a struktura kapitału w małych i średnich przedsiębior-

stwach w USA (w %) 
 

Wiek 

przedsię- 

biorstwa 

 

faza/lata 

Kapitał własny Kapitał obcy 

Środki 

właś- 

ciciela 

 

Busi

ness

An-

gels 

Ventu-

re 

Capi-

tal 

In-

ne 

Ra-

zem 

kapi-

tał 

wła-

sny 

Ban-

ki 

Instytu-

cje 

finanso-

we 

Kredyt 

handlo-

wy 

 

Pozo-

stałe 

 

Ra-

zem 

kapi-

tał 

obcy 

Dziecięca 

0–2 
19,6 . . . 47,9 15,7 12,1 13,4 10,9 52,1 

Młodzień-

cza 3–4 
17,4 . . . 39,4 30,8 4,9 13,4 11,5 60,6 

Dorosła 5–

24 
31,9 . . . 48,0 17,9 8,8 17,1 8,2 52,0 

Starzenia 

25 > 
35,4 . . . 56,5 17,2 6,7 13,9 5,7 43,5 

Ogółem 31,3 3,6 1,8 12,9 49,6 18,8 7,9 15,8 7,9 50,4 

*MSP do 499 zatrudnionych.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A.N. Berger, G.F. Udell, The Roles of Private 

Equity and Debt Markets in Fnancial Growth Cycle, „Journal of Banking and Finance” 

1998, vol. 22, s. 39. 

                  

Zależność między strukturą kapitału a wiekiem przedsiębiorstwa była również 

przedmiotem badań A.N. Bergera i G.F. Udella, którzy obserwowali cykl finanso-

wania na tle cyklu wzrostu przedsiębiorstwa
28

. Badacze wyróżnili cztery fazy małe-

go i średniego przedsiębiorstwa – dziecięcą, młodzieńczą, dojrzałą i starzenia – 

i w każdej z nich zbadali źródła kapitału własnego i obcego (tab. 2 ). Ogólnie biorąc, 

udział kapitału własnego w badanych w badanych firmach stanowił 49,6%,  

a obcego 50,4% kapitału ogółem. Wśród źródeł kapitału własnego dominowały 

środki finansowe właściciela (31,3%) i pozostałe środki własne, natomiast Business 

Angels oraz venture capital stanowiły 5,5%. W tendencji  unikano finansowania 

pierwszej fazy cyklu wzrostu przedsiębiorstwa (start-up) poprzez venture capital, 

który staje się ważniejszym źródłem finansowania dopiero w fazie młodzieńczej 

                                                 
27 Badania przeprowadzono wśród prawie 3,5 tys. małych i średnich przedsiębiorstw do 75 

roku życia  z Niemiec, Grecji, Irlandii, Portugalii, Korei Płd., Hiszpanii i Wietnamu, zob.  

K. Bell, E. Vos, SME Capital Structure: The Dominance of Demand Factors, „Working Paper 

Series” 2009, 24.11., s. 1–31. 
28 A.N. Berger, G.F. Udell, The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private 

Equity and Debt Markets in Financial Growth Cycle, „Journal of Banking and Finance” 1998, 

vol. 22. 
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firmy (3–4 lata). W kapitale obcym badanych małych i średnich przedsiębiorstw 

dominowały natomiast: kredyt bankowy (18,8%) oraz kredyt handlowy (15,8%), 

które łącznie stanowiły jedną trzecią instytucji finansowych obejmujących między 

innymi towarzystwa leasingowe, firmy brokerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe.  

Analizując strukturę kapitału w poszczególnych fazach cyklu wzrostu małych  

i średnich przedsiębiorstw, należy stwierdzić, że wraz z wiekiem firmy rośnie udział 

kapitału własnego, co należy tłumaczyć koniecznością podjęcia decyzji co do przy-

szłości przedsiębiorstwa. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub przekazanie jej następnemu 

pokoleniu wymaga zgromadzenia odpowiednio wysokich środków finansowych 

właściciela. W kapitale obcym natomiast obserwuje się spadek finansowania ban-

kowego i instytucji finansowych w miarę starzenia się przedsiębiorstw: z 27,8% do 

23,9% oraz silny spadek znaczenia pozostałych źródeł finansowania, takich jak 

pożyczki od pozafinansowych instytucji czy środków związanych z realizowaną 

polityką rządu na rzecz MSP (0,3–0,7%), przeznaczonych na przykład na gwarancje 

kredytowe. 

 

 

Wiek przedsiębiorstwa a struktura kapitału w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach w świetle badań własnych 

 

Wiek przedsiębiorstwa, co już wspomniano, z punktu widzenia determinant 

struktury kapitału odgrywa istotną rolę, ponieważ w miarę osiągania kolejnych faz 

dojrzewania i starzenia się firmy, zmienia się struktura kapitału. W związku z tym 

interesujące wydają się być wyniki badań własnych przeprowadzonych w 361 mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 

 
Tabela 3  

Wiek przedsiębiorstwa a struktura kapitału w mikro, małych i średnich  

przedsiębiorstwach 

Wiek  

przedsię- 

biorstwa 

Kapitał 
własny 

Kredyt 

bankowy, 

z tego: 

Kredyt 

krótko-

terminowy 

Kredyt długo- 
terminowy 

Leasing 
Kredyt 

handlowy 
Liczebność 

> 1 rok 84,9 5,7 1,1 4,6 3,6 5,7 18 

1–2 lata 80,0 8,0 3,8 4,2 3,0 8,9 33 

3–5 lat 73,5 10,0 4,2 5,8 4,2 12,3 70 

6–9 lat 79,5 9,5 3,4 6,1 3,7 7,5 80 

10–19 lat 77,7 9,1 4,7 4,4 3,8 9,4 126 

< 20 lat 78,8 10,3 4,2 6,1 1,2 9,6 34 

Źródło: badania własne.   

 

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w tabeli 3 można stwierdzić, że w miarę 

starzenia się badanych przedsiębiorstw spada w tendencji udział kapitału własnego, 

co pozostawałoby w zgodzie z ogólną zasadą, że przedsiębiorstwa tej wielkości 

starają się w ostatnich fazach życia zachować jak największy udział tego kapitału, 

przygotowując firmę do przekazania następcy lub do sprzedaży. Oznacza to, że wraz 
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z wiekiem przedsiębiorstwa rośnie udział zadłużenia. Analizując rodzaj zadłużenia 

w badanych przedsiębiorstwach należy stwierdzić, że w badanych MSP szybciej 

wzrastał udział kredytu długoterminowego niż krótkoterminowego. Należy również 

zwrócić uwagę, że w przedsiębiorstwach starszych niż 20 lat znacząco (trzykrotnie) 

spadał udział leasingu jako źródła finansowania. Dodatkowych informacji dostar-

czają wyniki wcześniejszych badań przeprowadzonych wśród mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, zgodnie z którymi w miarę ich starzenia się 

również wyraźnie rosła tendencja do zadłużania się i wykorzystywania zróżnicowa-

nych źródeł finansowania w procesie inwestowania (tab. 4). Zatem wiek przedsię-

biorstwa w polskich MSP można uznać jako istotną determinantę ich struktury kapi-

tału. 
 

Tabela 4  

Wiek przedsiębiorstwa  a źródła finansowanie inwestycji 

w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach 

 

Źródła finansowania 

Wiek przedsiębiorstwa w latach             

do 1 2–5 6–9 10 i > 

Samofinansowanie 100,0 90,0 54,5 48,7 

Kredyt bankowy - - 4,5 12,2 

Samofinansowanie + kredyt bankowy - 10,0 22,7 17,0 

Samofinansowanie + pożyczka - - - 2,5 

Leasing - - 4,5 4,8 

Kredyt + leasing - - 9,1 2,5 

Kredyt + leasing + samofinansowanie - - 4,5 7,3 

Kredyt + pożyczka + samofinansowanie - - - 2,5 

Inne - - - 2,5 

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: badania własne. 

 

 

Podsumowanie   

 

Struktura kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zależna jest 

od wielu determinant makro- i mikroekonomicznych. Spośród nich jedną z istotnych 

– nieczęsto podejmowanych w literaturze przedmiotu – jest wiek przedsiębiorstwa, 

który wyznacza przede wszystkim stosunek przedsiębiorstw tej wielkości do zadłu-

żenia. Zgodnie z wynikami badań przeważa tendencja do wzrostu zadłużenia  

w miarę starzenia się małych i średnich przedsiębiorstw, choć istnieją dowody na 

negatywne tendencje w tym zakresie. W polskich mikro, małych i średnich przed-

siębiorstwach występuje pozytywna relacja między wiekiem a zadłużeniem MSP. 
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Summary 

 

There are macro- and microeconomic determinants of capital structure in SMEs. The 

age of the enterprise is one of the important microeconomic determinants which should be 

still researched.                     
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 WPŁYW OTOCZENIA INSTYTUCJONALNEGO NA MAŁE I ŚREDNIE 

PRZEDSIĘBIORSTWA W REGIONACH  

 

 

Streszczenie 

 

Otoczenie instytucjonalne należy do podstawowych czynników konkurencyj-

ności regionów. Obok kapitału społecznego i działalności gospodarczej stanowi 

najważniejsze elementy środowiska przedsiębiorczości. Do wskaźników ilościo-

wych otoczenia instytucjonalnego należy liczba funkcjonujących instytucji. Do 

wskaźników jakościowych należy jakość samych instytucji, jakość ich wzajemnych 

relacji, sfera ich działalności oraz poziom zadowolenia ze współpracy z instytucjami 

ze strony podmiotów korzystających z ich usług. Autor podejmuje problematykę 

konkurencyjności instytucjonalnej, a także wpływu liderów otoczenia instytucjonal-

nego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście współczesnej poli-

tyki rozwoju endogenicznego. Podejmuje również próbę oceny wybranych elemen-

tów otoczenia instytucjonalnego w regionie Wielkopolski. 

 

Słowa kluczowe: otoczenie instytucjonalne, kapitał społeczny, instytucje, konku-

rencyjność, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

 

Wprowadzenie 

 

Cechą charakterystyczną współczesnych procesów rozwoju jest współpraca 

sieci przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, administracji publicznej oraz 

organizacji pozarządowych. Na znaczeniu zyskują relacje sieciowe oraz inicjatywy 

obywatelskie umożliwiające wymianę idei i informacji. Władze publiczne w ramach 

polityki gospodarczej podejmują działania, które mają na celu wzmacnianie innowa-

cyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrasta znaczenie infrastruktury 

wsparcia, czyli tzw. instytucji otoczenia biznesu. Ich zasadniczą rolą jest pobudzanie 

kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz aktywizacja endogenicz-

nych zasobów, która ma prowadzić do lepszego wykorzystania lokalnych czynni-

ków wzrostu
1
. 

                                                           
1 K. Ragin-Skorecka, A. Grzelczak, Rola instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce  

w kontekście przepływu wiedzy, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających 

innowacyjną Wielkopolskę. Tom I. Badania uzupełniające, red: M.K. Wyrwicka, Wyd. 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 139. 
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W warunkach wzrastającej konkurencji na znaczeniu zyskują władze regional-

ne i lokalne, którym przypisuje się rolę budowania zaufania społecznego potrzebne-

go do tworzenia sieci powiązań oraz postawa reformistyczna, zakładając ich aktyw-

ną rolę we wzmacnianiu korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikają-

cych z procesów globalizacji. Istotny wpływ na rozwój małych i średnich przedsię-

biorstw mają również czynniki prawno-instytucjonalne, na przykład: skuteczna 

ochrona prawa własności, nadzór korporacyjny i ograniczenie tzw. government 

failures.  

Choć w ostatnim czasie nastąpił dynamiczny rozwój infrastruktury wsparcia, to 

znajomość tej oferty w obrębie sektora małych i średnich przedsiębiorstw wydaje się 

niewystarczająca. Autor podejmuje problematykę infrastruktury i konkurencyjności 

instytucjonalnej, polityki regionalnej w tym kontekście, a także analizę liderów 

otoczenia instytucjonalnego pod względem ich wpływu na rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw. Celem analizy jest próba oceny wybranych elementów otoczenia 

instytucjonalnego w regionie Wielkopolski. 

 

 

Infrastruktura instytucjonalna i kapitał społeczny 

 

Termin infrastruktura instytucjonalna stosowany jest w kontekście zbioru in-

stytucji i organizacji, które stanowią tło dla funkcjonowania podmiotów gospodar-

czych. Otoczenie instytucjonalne należy do podstawowych czynników konkurencyj-

ności regionów, na którą składa się konkurencyjność przedsiębiorstw w nich zloka-

lizowanych i konkurencyjność całych układów terytorialnych, oznaczająca ich zdol-

ność do konkurowania z innymi regionami. Otoczenie instytucjonalne oraz kapitał 

społeczny obok działalności gospodarczej stanowią najważniejsze elementy środo-

wiska przedsiębiorczości. Ich stan oraz wzajemne relacje świadczą o jakości tego 

środowiska
2
.  

Otoczenie instytucjonalne zwane też strukturą instytucjonalną  w szerokim ro-

zumieniu oznacza pewne reguły gry lub uwarunkowania stworzone w społeczeń-

stwie, których celem jest kształtowanie interakcji pomiędzy ludźmi
3
. D. North defi-

niuje instytucje jako reguły gry, które określają ludzkie zachowania w społeczeń-

stwie
4
. Do otoczenia instytucjonalnego w szerokim rozumieniu należą: uwarunko-

wania historyczne, obyczajowe i zwyczajowe, a także normy zachowań, tradycje, 

systemy prawne, edukacyjne i in. W wąskim rozumieniu struktura instytucjonalna 

oznacza: 

 władze publiczne, 

 uczelnie wyższe,  

                                                           
2 Z. Przygodzki, Konkurencyjność regionów, w: Region i jego rozwój w warunkach 

globalizacji, red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa 2007, 

s. 149. 
3 I. Pietrzyk, Konkurencyjność regionów w ujęciu Unii Europejskiej, w: Polityka regionalna  

i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 26. 
4 D.C. North, The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of 

the Transition Problem, „Wider Annual Lectures” 1997, vol. 1, s. 2–10. 
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 instytucje publiczno-prywatne, np. agencje rozwoju regionalnego,  

 organizacje pozarządowe wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność 

przedsiębiorstw: inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki transferu wiedzy  

i technologii, parki technologiczne oraz ośrodki szkoleniowe i doradcze, 

 izby rzemieślnicze i stowarzyszenia zawodowe, 

 organizacje prywatne: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, organizacje go-

spodarcze i fundusze venture capital
5
.   

Kapitał społeczny bazuje na założeniu, że więzi społeczne, stosunki między-

ludzkie oraz sieci powiazań mogą stać się zasobem odpowiedzialnym za tworzenie 

określonych korzyści
6
.  Do najważniejszych elementów składających się na kapitał 

społeczny zalicza się: więzi międzyludzkie, zaufanie, chęć porozumiewania się, 

wspólne wartości oraz sieci społeczne
7
. 

Systematyzacji pojęcia kapitał społeczny dokonali Pierre Bourdieu, James Co-

leman, Robert Putnam i Francis Fukuyama. Według P. Bourdieu kapitał społeczny 

istnieje w relacjach i sieciach społecznych
8
. F. Fukuyama uważa, że dobrobyt  

i wzrost gospodarczy są funkcją zaufania wśród społeczeństwa. Kapitał społeczny 

pełni funkcje w gospodarce, sferze społecznej i publicznej
9
. W gospodarce kapitał 

społeczny odpowiada za koordynowanie działań międzyludzkich, wpływając  

w sposób pośredni na poziom życia ludności
10

. 

Mimo znacznych problemów dotyczących pomiaru kapitału społecznego 

wśród badaczy panuje względna zgodność, że do wymiarów kapitału społecznego 

można zaliczyć: uczestnictwo organizacyjne i jego zróżnicowanie, zaufanie i soli-

darność, chęć do współdziałania społecznego, informacja i komunikacja, sieci spo-

łeczne oraz poczucie podmiotowości. Kapitał społeczny uznawany jest za ważny 

czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Przekonanie o istotnym związku między 

zaufaniem społecznym, będącym głównym składnikiem kapitału społecznego,  

a rozwojem lokalnym i sprawnym działaniem instytucji potwierdza wiele publikacji 

naukowych i badań empirycznych
11

.  

W społeczeństwie sieciowym otoczenie instytucjonalne pełni rolę koordynato-

ra węzłów sieci oraz umożliwia jej funkcjonowanie. Odpowiada za tworzenie klima-

tu i zaufania społecznego oraz budowanie atmosfery dla przedsiębiorczości. Jest 

częścią komplementarną dla tworzenia kapitału społecznego. Jego główną zasadą 

                                                           
5 Z. Przygodzki, Konkurencyjność regionów…, s. 150. 
6 M. Kwiatkowski, Kapitał społeczny, w: Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna 

Naukowa, Warszawa 2005.  
7 H. Kotarski, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, 

Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 17–18. 
8 P. Bourdieu, J.D.L. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, 

Warszawa 2001, s. 105. 
9 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa–

Wrocław 1997, s. 20. 
10 M. Kwiatkowski, Kapitał społeczny… 
11 H. Kotarski, Kapitał ludzki…, s. 36.  



 Wpływ otoczenia instytucjonalnego... 101 

 

jest funkcjonowanie w ramach partnerstwa publiczno-publicznego, publiczno-

prywatnego oraz prywatno-prywatnego
12

. 

Wskaźniki charakteryzujące poziom infrastruktury instytucjonalnej są zarówno 

ilościowe, jak i jakościowe. Mają one względem siebie charakter komplementarny. 

Do wskaźników ilościowych należy przede wszystkim liczba funkcjonujących  

w danym regionie instytucji. Chodzi w szczególności o instytucje, których celem 

jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Do wskaźników jakościowych 

należy jakość samych instytucji, jakość ich wzajemnych relacji oraz sfera ich dzia-

łalności. Poza tym istotnym wskaźnikiem jest poziom zadowolenia ze współpracy  

z instytucjami ze strony innych instytucji oraz podmiotów korzystających z ich 

usług
13

. Wysoka jakość instytucji oznacza wyższą atrakcyjność dla potencjalnych 

inwestorów, dlatego regionom o wysokiej konkurencyjności instytucjonalnej łatwiej 

konkurować na rynkach międzynarodowych o mobilne czynniki produkcji. 

 

 

Konkurencyjność instytucjonalna  

 

T. Markowski wprowadził pojęcia konkurencyjności przedmiotowej (pośred-

niej) oraz konkurencyjności podmiotowej (bezpośredniej). Konkurencyjność przed-

miotowa regionu wynika z zasobów materialnych i niematerialnych oraz przewagi 

konkurencyjnej przedsiębiorstw, które użytkują te zasoby. Kluczowe jest spojrzenie 

na konkurencyjność regionu z punktu widzenia przewagi konkurencyjnej przedsię-

biorstw i mierzenie rozwoju takimi miarami ilościowymi, jak np. PKB per capita. 

Konkurencyjność podmiotowa oznacza spojrzenie na konkurencyjność regionu 

z perspektywy władz publicznych, które rywalizują o dostęp do różnego rodzaju 

korzyści pochodzących z zewnątrz regionu. Są to np.:  

 dostęp do dotacji i innych środków pomocowych UE oraz międzynarodowych 

instytucji finansowych celem realizacji dużych inwestycji o charakterze infra-

strukturalnym, społecznym i ekologicznym,  

 nowe inwestycje,  

 lokalizacje siedzib instytucji krajowych i innych,   

 dostęp do rynków międzynarodowych,  

 organizowanie dużych imprez targowych, kongresów i innych,   

 turyści krajowi i zagraniczni.  

Konkurencyjność regionu kształtowana jest przez konkurencyjność przedsię-

biorstw, ale także system społeczno-gospodarczy oznaczający warunki do prowa-

dzenia biznesu oraz warunki życia mieszkańców.  

Obecnie rysują się dwie płaszczyzny konkurencyjności. Z jednej strony jest to 

płaszczyzna konkurencyjności firm, które mają swoją siedzibę w danym układzie 

terytorialnym. Z drugiej strony jest to konkurencyjność całych układów lokalnych, 

które konkurują o pozyskanie nowego kapitału, np. tworzącego wysoko wydajne 

                                                           
12 A. Wojtyna, Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, 

„Gospodarka Narodowa” 2002, nr 10, s. 9–10. 
13 Z. Przygodzki, Konkurencyjność regionów…, s. 151. 
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miejsca pracy oraz o nowych pracowników z wysokimi kwalifikacjami do wytwa-

rzania wysokich technologii
14

.  

Współcześni badacze konkurencyjności gospodarek zwracają uwagę na pojęcie 

konkurencyjności instytucjonalnej i systemowej. Konkurencyjność instytucjonalna 

rozumiana jest jako wpływ państwa na otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw. 

Konkurencyjność systemowa oznacza zależności między rządem, firmami, instytu-

cjami pośredniczącymi oraz stopniem zorganizowania społeczeństwa. Otoczenie 

instytucjonalne tworzy mniej lub bardziej sprzyjające budowaniu konkurencyjności 

warunki. Regulacje prawne, rozwiązania systemowe oraz polityka gospodarcza są 

czynnikami wpływającymi na intensywność konkurencji, zakres działalności me-

chanizmów rynkowych i ich efektywność. Jakość instytucji oceniana przez efektyw-

ność podstawowych funkcji mechanizmów rynkowych, takich jak funkcja informa-

cyjna i alokacyjna, określa koszty transakcyjne (teoria instytucjonalna). Koszty 

transakcyjne uważane są za koszty funkcjonowania systemu gospodarczego. Są to 

m.in. koszty poszukiwania i przetwarzania informacji, zawierania transakcji, egze-

kwowania umów i zapewnienia bezpieczeństwa ich realizacji (sądy, wojsko, poli-

cja). Według W. Bieńkowskiego można je podzielić na fazy: 

 wejścia na rynek (koszt i czas potrzebny do założenia firmy),  

 koszty działalności (np. wysokość podatków, egzekwowanie prawa, stabilność 

rozwiązań prawnych), 

 koszty wyjścia, czyli utrudnienia związane z biurokracją
15

. 

Koszty transakcyjne stanowią szeroką kategorię, wpływając na konkurencyj-

ność całej gospodarki w sposób wielopłaszczyznowy. Badania kosztów transakcyj-

nych gospodarek oparte są najczęściej na analizach szacunkowych. Jednym z przy-

kładów opracowania dotyczącego oceny kosztów transakcyjnych jest Raport Banku 

Światowego „Doing Business”, który traktuje uwarunkowania instytucjonalne jako 

kluczowe dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ocenia on następujące katego-

rie: zapoczątkowanie działalności gospodarczej, koncesjonowanie działalności, 

zatrudnianie pracowników, rejestracja praw własności, możliwości uzyskania kredy-

tu, ochrona inwestorów, system podatkowy, obrót międzynarodowy oraz wprowa-

dzanie kontraktów w życie i likwidacja działalności
16

. Inne międzynarodowe ran-

kingi wskazują na znaczenie instytucji w budowaniu konkurencyjności gospodarki, 

np.: Global Competitiveness Report (World Economic Forum), World Competitive-

ness Yearbook (Institute for Management Development) oraz Index of Economic 

Freedom (Heritage Foundation)
17

 

 

                                                           
14 G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne” 

2000, nr 1 (1), s. 7–24. 
15 W. Bieńkowski, Wpływ instytucji na rozwój gospodarczy i konkurencyjność krajów 

postkomunistycznych. Kilka uwag w odniesieniu do Polski i Rosji, „Optimum. Studia 

Ekonomiczne” 2006, nr 2 (30), s. 5–19.  
16 M. Wosiek, Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych,  

w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne. Zeszyt nr 

14, red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 180. 
17 M. Wosiek, Instytucjonalne uwarunkowania…, s. 177. 
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Wpływ współczesnej polityki regionalnej na rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw w regionach 

 

Cechą charakterystyczną współczesnego rozwoju jest jego przestrzenne zróż-

nicowanie. Istotne różnice można zaobserwować pomiędzy poszczególnymi regio-

nami UE. Zaznaczyć należy, że zróżnicowanie między poziomem NUTS 3 oznacza-

jącym w warunkach polskich poziom subregionów (kilka powiatów) jest większe 

niż pomiędzy poziomem NUTS 2, czyli poziomem województw. Zmniejszanie 

dysproporcji między poziomem rozwoju poszczególnych regionów staje się priory-

tetem unijnej polityki. Chodzi w niej dzisiaj o to, aby tempo rozwoju regionów naj-

biedniejszych nie było zbyt wolne. Następuje reorientacja celów z niwelowania 

różnic na uzyskanie korzyści z występowania zróżnicowania m.in. przy wykorzy-

staniu zasobów endogenicznych rozwoju.  

Główne cele obecnej polityki UE zdefiniowane są w Strategii Europa 2020  

z 2011 roku. Celem głównym dla regionów jest budowanie i wzmacnianie konku-

rencyjności przez inteligentny, zrównoważony rozwój oraz włączenie społeczne. 

Europejska polityka spójności ewoluuje w kierunku wspierania badań, rozwoju 

technologii i innowacji, dostępności technik informacyjno-komunikacyjnych, pod-

noszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmacniania 

potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.  

Na poziomie krajowym nowego znaczenia nabiera model polaryzacyjno-

dyfuzyjny rozwoju oparty na efektywności ekonomicznej. Bazuje on na teoriach 

polaryzacji, m.in. koncepcji rdzenia i peryferii Friedmana, nowej teorii wzrostu 

endogenicznego Romera oraz koncepcji nowej geografii ekonomicznej Krugmanna. 

Wzrost ich znaczenia wynika z podejścia do procesu rozwoju – jego polaryzacji na 

obszarach silnego wzrostu i dyfuzji na obszary otaczające oraz z podejścia do czyn-

ników rozwoju i przyjęcia ich endogenicznego charakteru
18

.  

W województwie wielkopolskim w Zaktualizowanej Strategii Województwa 

Wielkopolskiego z 2012 roku przyjęto model dyfuzyjno-absorpcyjny, zakładający 

wzajemne korzystne relacje między tzw. biegunami wzrostu a ich otoczeniem.  

W modelu tym zakłada się równoczesne wzmacnianie zdolności otoczenia obszarów 

intensywnego wzrostu do absorpcji czynników rozwojowych z zewnątrz, ale też 

zdolności do wykorzystywania potencjałów własnych
19

.  

Wszystkie te uwarunkowania prowadzą do koncepcji polityki rozwoju endoge-

nicznego na poziomie lokalnym, potrzeby realizacji działań prorozwojowych już na 

najniższych szczeblach  administracji publicznej oraz pełnego wykorzystania endo-

genicznych specyficznych zasobów, budowania relacji funkcjonalnych z obszarami 

wzrostu i tworzenia masy krytycznej umożliwiającej absorpcję oddziaływania bie-

gunów wzrostu. Jest to tzw. place base policy. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają w polityce rozwoju endogeniczne-

go szczególną rolę, gdyż lepiej od innych podmiotów potrafią integrować i wyko-

                                                           
18 P. Churski, Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności – 

konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju (N N306 79 1940), http://owsg.pl/ 

dokumenty/r25/ RR25_Churski.pdf.  
19 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r., Poznań 

2012, s. 64. 
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rzystywać lokalne zasoby, są przy tym elastyczne i efektywne w działaniu. Zgodnie 

ze strategicznymi dokumentami UE, krajowymi i regionalnymi oraz przyjętymi 

modelami rozwoju, ich wzrost ma następować przez wspieranie ich potencjału in-

nowacyjnego. W praktyce gospodarczej oznacza to wzrost znaczenia otoczenia 

instytucjonalnego sprzyjającego powstawaniu środowiska dla innowacyjności ma-

łych i średnich firm, tworzenie regionalnych systemów innowacji oraz tworzenie 

sieci powiązań między ośrodkami naukowo-badawczymi, akademickimi oraz ma-

łymi i średnimi przedsiębiorstwami.  We wszystkich tych działaniach kluczową rolę 

odgrywają instytucje regionalne i lokalne, włączając władze publiczne. 

Szczególnego znaczenia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw nabie-

rają czynniki i działania otoczenia regionalnego, tzw. mezootoczenia. Jest to wiele 

czynników zależących od polityki władz regionalnych oraz polityki strukturalnej  

i spójności UE (gospodarcze, ekologiczne i społeczne). Czynniki gospodarcze to 

m.in.: stopień absorpcji funduszy europejskich, promowanie przedsiębiorczości, 

pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wspieranie innowacji ze 

strony władz lokalnych. Do determinant ekologicznych należą m.in.: właściwa go-

spodarka odpadami, stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i modernizowanie 

infrastruktury ochrony środowiska. Ważne społeczne czynniki to promowanie part-

nerstw i współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, rozwój kapi-

tału społecznego, normy i wartości sprzyjające rozwojowi współpracy i zaufania  

w społeczeństwie
20

.
 

 

 

Liderzy otoczenia małych i średnich przedsiębiorstw w regionie  

Wielkopolski 

 

Do kluczowych instytucji otoczenia małych i średnich przedsiębiorstw należą 

preinkubatory, parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii,  

a także banki, fundusze pożyczkowe, zalążkowe i poręczeniowe. Główne usługi, 

które mają prowadzić do wspierania przedsiębiorczości i uruchamiania procesów 

innowacyjnych obejmują tworzenie przychylnego przedsiębiorcy i działalności 

gospodarczej środowiska. Poszczególne działania mogą być ukierunkowane, np. na 

obniżanie kosztów działalności gospodarczej, transfer wiedzy i technologii, wspar-

cie w realizacji działań oraz doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych, a także 

podnoszenie kompetencji biznesowych.  

W województwie wielkopolskim funkcjonują dwa parki technologiczne – Po-

znański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu oraz Nickel 

Technology Park Poznań w Złotnikach k. Poznania. Celem ich działania jest łącze-

nie na jednym terenie instytucji naukowo-badawczych oraz innowacyjnych firm 

poszukujących nowych szans rozwoju, a także otoczenia biznesu, oferującego do-

radztwo, usługi finansowe, szkoleniowe oraz infrastrukturę zapewniającą tzw. kli-

mat biznesu.  

                                                           
20 K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka  

i instytucje, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom–Łódź 2006,  

s. 152–155. 
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Inkubatory technologiczne wspomagają nowo powstałe technologiczne firmy 

przez tworzenie warunków dla transferu technologii, ocenę przedsięwzięć innowa-

cyjnych, wsparcie w pozyskaniu finansowania, infrastruktury prowadzenia działal-

ności gospodarczej. W Wielkopolsce funkcjonują dwa inkubatory technologiczne – 

Inkubator Technologiczny (Fundacja UAM w Poznaniu) oraz Inkubator Technolo-

giczny (Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości”).  

Kolejnym istotnym elementem otoczenia małych i średnich przedsiębiorstw są 

preinkubatory oraz  akademickie inkubatory przedsiębiorczości, działające w oto-

czeniu szkół wyższych. Ich rolą jest tworzenie firm odpryskowych i wsparcie  

w początkowych etapach powstawania nowych firm tworzonych przez pracowników 

naukowych i studentów. W Wielkopolsce funkcjonują cztery tego typu jednostki, 

wszystkie zlokalizowane w Poznaniu: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania, Akademicki Inkubator Przedsię-

biorczości przy Uniwersytecie Ekonomicznym,  Poznański Akademicki Inkubator 

Przedsiębiorczości oraz Preinkubator Akademicki UAM. 

Inkubatory przedsiębiorczości tworzone są w celu dostarczania atrakcyjnej 

oferty lokalowej oraz innych usług wsparcia biznesu w pierwszym okresie funkcjo-

nowania firm. Ponadto w większości promują one, ułatwiają i inicjują kontakty  

z instytucjami naukowymi oraz tworzą klimat przedsiębiorczości w otoczeniu lokal-

nym. W Wielkopolsce funkcjonują trzy inkubatory przedsiębiorczości: Stowarzy-

szenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, Stowarzyszenie 

Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Leszczyńskie Centrum Biznesu 

Sp. z o.o. 

Kolejnym rodzajem instytucji są Centra Transferu Technologii, których głów-

nym celem jest ułatwianie kontaktów pomiędzy sferą nauki a praktyka gospodarczą, 

upowszechnianie wyników badań naukowych, zarządzanie własnością intelektualną 

i komercjalizacja badań oraz ocena potencjału komercyjnego rozwiązań innowacyj-

nych, współpraca z inwestorami wysokiego ryzyka i popularyzacja przedsięwzięć 

technologicznych. Wszystkie wielkopolskie CTT zlokalizowane są w Poznaniu. 

Do instytucji otoczenia małych i średnich przedsiębiorstw należą także instytu-

ty naukowo-badawcze, organizacje samorządu gospodarczego, takie jak izby prze-

mysłowo-handlowe, izby branżowe reprezentujące przedsiębiorstwa danego prze-

mysłu oraz izby bilateralne i rzemieślnicze. 

W 2011 roku Politechnika Poznańska przeprowadziła projekt „Foresight – sce-

nariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę”, w ramach 

którego przeprowadzono badanie empiryczne dotyczące stanu i jakości wyżej wy-

mienionych  instytucji. Badane instytucje koncentrują swoją aktywność wokół sze-

rzenia wiedzy i umiejętności, transferu nowych technologii, parabankowych fundu-

szy pożyczkowych, zalążkowych i poręczeniowych, sieci business angels, asysto-

wania w zakładaniu nowych firm, tworzenia klastrów. Tworzą one impulsy rozwo-

jowe na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie tworzenia sieci kontaktów, 

wykorzystania lokalnych zasobów rozwojowych, wzmacniania struktury gospodarki 

w nowe technologiczne firmy i tworzenia kompleksów high-tech
21

. Przeprowadzone 

                                                           
21 K. Ragin-Skorecka, A. Grzelczak, Rola instytucji otoczenia biznesu…, s. 140–169. 
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badanie obok rodzaju działalności dotyczyło rozpoznawalności i potrzeby działania 

instytucji, a także jakości udostępnianych przez nie informacji i oferowanych usług. 

Wyniki badania wykazały, że znajomość i rozpoznawalność instytucji jest bardzo 

niska, szczególnie wśród studentów. Najlepiej rozpoznawalne są organizacje bran-

żowe. Instytucje najczęściej kojarzone są z organizacją szkoleń i konferencji, pozy-

skiwaniem dotacji, usługami doradczymi oraz działalnością badawczo-rozwojową. 

Instytuty badawcze kojarzone są przede wszystkim z badaniami laboratoryjnymi. 

Jakość informacji udzielanych przez instytucje oceniana jest na niskim poziomie,  

a działalność w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy jako niewystarczająca. Po-

trzeba działania w perspektywie 2030 roku głównie dostrzegana jest w kontekście 

działalności organizacji branżowych, instytutów naukowo-badawczych, inkubato-

rów przedsiębiorczości oraz akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. Brak 

potrzeby działania dotyczył głównie CTT i parków technologicznych. Mimo niskiej 

rozpoznawalności instytucji i oceny ich działalności, zgodnie z rezultatami badania 

oczekiwany jest istotny wzrost ich znaczenia w życiu gospodarczym w perspektywie 

kolejnych dekad. 

W kontekście wyników badań należy zwrócić uwagę na to, że istnieje potrzeba 

prowadzenia akcji promocyjnych i informacyjnych na temat działalności instytucji, 

ich usług oraz sposobów działania. Dotyczy to w szczególności instytucji przepływu  

i komercjalizacji wiedzy. Potencjał tych instytucji wydaje się w znacznym stopniu 

niewykorzystany. 

Z punktu widzenia finansowania działalności małych i średnich przedsię-

biorstw, niezwykle istotne jest również przyjrzenie się instytucjom umożliwiającym 

pozyskanie odpowiedniego kapitału. Obok standardowych możliwości finansowania 

bankowego i pozabankowego, istnieje wiele innych możliwości, z których coraz 

chętniej korzystają przedsiębiorstwa z Wielkopolski w tym małe i średnie. Są to  

w szczególności: 

 działania Krajowego Funduszu Kapitałowego, 

 możliwość emisji akcji przez funkcjonowanie rynku New Connect w Warsza-

wie, 

 dotacje unijne, 

 działalność parków technologicznych w tym zakresie, 

 programy opcyjne, 

 specjalne rachunki dla nowych firm, w tym rachunki walutowe dla firm pro-

wadzących wymianę handlową z zagranicą, 

 cash management. 

Znacznym zainteresowaniem w Wielkopolsce cieszą się fundusze poręczenio-

we i pożyczkowe. Odzwierciedla to znaczny wzrost ich kapitału. Są to w szczegól-

ności: Fundusz Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego SA, Powiatowy 

Fundusz Poręczeń Kredytowych w ramach Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Go-

spodarczego Sp. z o.o. oraz Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.  

z o.o. w Gostyniu. W ramach funduszy pożyczkowych funkcjonują m.in: Wielko-

polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Fundacja Kaliski Inkubator 

Przedsiębiorczości oraz Cech Rzemiosł Różnych Fundusz Rozwoju Przedsiębior-

czości w Śremie. 
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Do negatywnych zjawisk należy brak funkcjonowania rządowego systemu poręczeń 

kredytów, co w znacznym stopniu ograniczać może potencjalną aktywność innowa-

cyjną małych i średnich przedsiębiorstw
22

.  

 

 

Podsumowanie 

 

Otoczenie instytucjonalne włączając władze publiczne odgrywa kluczową rolę 

w tworzeniu warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionach. 

Szczególnego znaczenia nabiera wzmacnianie kapitału społecznego, którego stan 

oraz relacje w ramach szeroko rozumianej infrastruktury instytucjonalnej tworzą 

jakość środowiska przedsiębiorczości. Aktualna polityka UE oraz współczesne mo-

dele rozwoju przypisują szczególną funkcję instytucjom oraz administracji publicz-

nej, a w szczególności akcentują ich rolę w aktywizacji mającej na celu wykorzysta-

nie lokalnych czynników rozwoju. W regionie Wielkopolski w ostatnich latach 

nastąpił istotny rozwój instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji finansowych, 

oferujących wsparcie w podnoszeniu innowacyjności małych i średnich przedsię-

biorstw. Na uwagę zwraca znaczna koncentracja tych instytucji w centrum gospo-

darczym regionu. Rozpoznawalność oraz ocena jakości usług tych instytucji są nie-

wystarczające, a ich potencjał w większości nie jest należycie wykorzystywany. 

Należy zakładać istnienie istotnej luki informacyjnej pomiędzy otoczeniem instytu-

cjonalnym, a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce.  
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IMPECT OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON DEVELOPMENT OF SMEs IN 

REGIONS 

 

Summary 

 

Institutional environment including public authorities plays a key role in creating condi-

tions for the development of small and medium-sized enterprises in the regions. It is very 

important to strengthen the social capital. Its state and relations in the context of the wider 

institutional infrastructure make up the quality of the business environment. The current EU 

policy and the contemporary development models assign a special function to the institutions 

and public administration, and particularly emphasize their role in the activation designed to 

exploit local growth factors. In the Wielkopolska region in recent years there has been a sig-

nificant growth of the business supporting institutions, including financial institutions offering 

support in enhancing innovation in small and medium-sized enterprises. There is a significant 

concentration of these institutions in the economic center of the region. Knowledge about 

these institutions is inadequate and evaluation of their quality and service shows that their 

potential is not properly used. That is why the existence of a significant information gap 

between the institutional environment and the sector of small and medium-sized enterprises in 

the Wielkopolska region must be assumed. 

 

Keywords: institutional environment, social capital, institutions, competitiveness, small and 

medium-sized enterprises 
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WOJCIECH POKORA 

Bydgoska Szkoła Wyższa 

 

 

JAK UTWORZYĆ FIRMĘ I PRZETRWAĆ NA RYNKU? 

 

 

Streszczenie 

 

Codziennie w Polsce powstaje ok. 1400 nowych firm, z czego 90% rejestrowa-

nych jest jako działalność gospodarcza. Statystyczny polski przedsiębiorca to han-

dlowiec, rzadziej oferent usług. Firmy zakładają specjaliści, bezrobotni i osoby 

otwierające działalność pod presją pracodawców. Z nowo powstałych przedsię-

biorstw tylko 30% przeżywa 5 lat. W artykule omówiono podstawowe błędy popeł-

niane przez właścicieli mikroprzedsiębiorstw, które najczęściej doprowadzają do ich 

upadku. Autor próbuje wskazać, jakie kroki musi podjąć przedsiębiorca, aby prze-

trwać na współczesnym rynku. 

 

Słowa kluczowe: biznes, przedsiębiorcy, zakładanie firm, kapitał początkowy, sa-

mozatrudnienie 

 

 

Wprowadzenie 

 

W potocznej opinii posiadanie firmy jest podstawą do opływania we wszelkie 

dostatki i zapewnienia sobie pomyślnej przyszłości. Powyższa teza jest o tyle praw-

dziwa, że posiadanie firmy stanowi warunek konieczny do uzyskiwania przychodów 

z działalności gospodarczej, lecz daleko niewystarczający, by odnosić sukcesy, 

zarabiać pieniądze, a w konsekwencji osiągać zyski i satysfakcję w biznesie. 

W niniejszym artykule pragnę podzielić się swoim doświadczeniem ponad 30-letniej 

pracy menedżera, obserwacji rynku oraz rozmów i kontaktów z przedsiębiorcami 

zrzeszonymi w różnych organizacjach biznesowych. 

 

 

1. Mikroprzedsiębiorstwa oraz ich właściciele 

 

Według danych GUS w rejestrze REGON zarejestrowanych jest ok. 4,1 mln 

podmiotów gospodarczych. W tej liczbie aktywnie działa ok. 1,7 mln. Codziennie  

w Polsce powstaje ok. 1400 nowych firm, z czego ponad 90% to przedsiębiorstwa 
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zarejestrowane jako działalność gospodarcza osób fizycznych
1
. Spośród nowo po-

wstałych firm tylko 30% przeżywa 5 lat. 

Statystycznie mikroprzedsiębiorstwo określane jest jako zatrudniające mniej 

niż dziesięciu pracowników i osiągające roczny obrót nieprzekraczający 2 mln eu-

ro
2
. Dla wielu polskich przedsiębiorców wskazane wartości stanowią nieosiągalny 

próg. W polskich warunkach mikroprzedsiębiorstwa zapewniają miejsce pracy dla 

ich właścicieli oraz co najwyżej dla członków najbliższej rodziny. Sporadycznie 

zdarza się, że zatrudniani są pracownicy najemni. Przeciętna liczba pracujących 

przypadająca na jedno przedsiębiorstwo w latach 2008–2013 stanowiła 2,1 osoby, 

przy czym wartość tę zawyżyły osoby prawne, dla których wskaźnik ten był pięcio-

krotnie wyższy
3
. 

Przeważająca liczba mikrofirm w Polsce działa w sektorze handlu, gdy nato-

miast w Unii Europejskiej przeważają usługi. Tylko ok. 15% polskich małych 

przedsiębiorstw funkcjonuje w budownictwie i ok. 10% w przemyśle. Dane zapre-

zentowano na rysunku 1. 

Rysunek 1. Porównanie struktury mikrofirm w Polsce i UE według obszarów działalności 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP. 

 

Można więc w uproszeniu przyjąć, że polski mały przedsiębiorca to w więk-

szości handlowiec, prowadzący własne stoisko lub sklepik. Nieco mniejszą grupę 

stanowią oferenci usług np.: transportowych, właściciele warsztatów mechanicznych 

lub innych usług masowych. Wbrew obiegowym opiniom rzadziej zdarzają się 

przedsiębiorcy budowlani. Najmniejszą grupę stanowią osoby prowadzące działal-

ność wytwórczą. 

 

                                                           
1 Główny Urząd Statystyczny, Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe 

polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008–2012, Warszawa 2014. s. 33, http://stat. 

gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe. 
2 The European Commission, Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 

concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (OJ L 124 of 

20.5.2003). 
3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie małych i średnich przedsię-

biorstw w Polsce, Warszawa 2011. s. 18, www.parp.gov.pl. 
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2. Motywy zakładania przedsiębiorstwa 

 

Wielu pracowników zatrudnionych na etatach marzy o tym, by pracować „na 

swoim”. Gdy opanują realizację określonych procedur, poznają klientów i gdy nie 

muszą już pytać szefa, jak wykonać tę lub inną czynność, zastanawiają się czy nie 

rozpocząć prowadzenia tego biznesu na własny rachunek. Mają przede wszystkim 

na względzie dwa aspekty – uniezależnienie się od wymagających i czasem trud-

nych przełożonych oraz to, że zysk z własnej pracy trafiałby bezpośrednio do ich 

kieszeni. Obecnie częstym dodatkowym argumentem założenia własnego przedsię-

biorstwa jest chęć porzucenia pracy w korporacji i uwolnienia się od wszystkich jej 

negatywnych aspektów. 

To jedna z najczęstszych przyczyn powstawania nowych firm. Z zakładu od-

chodzi inżynier, informatyk lub prawnik i bazując na zdobytej wiedzy oraz do-

świadczeniu rozpoczyna samodzielną działalność. Jest przekonany, że specjalistycz-

na wiedza z branży wystarczy mu, aby stworzyć i z powodzeniem rozwijać własne 

przedsiębiorstwo. Dlatego właśnie większość małych firm zakładają tak zwani spe-

cjaliści, ludzie którzy przepracowali w danej branży na tyle długo, że uważają, iż 

wiedzą o niej wszystko.  

Drugą grupą zakładającą przedsiębiorstwa są bezrobotni. Stając się ofiarami 

tzw. restrukturyzacji zatrudnienia u poprzednich pracodawców, podejmują ryzyko 

uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Do podjęcia tej decyzji często 

nakłaniani są w przez lokalne Urzędy Pracy. Pomoc Urzędów Pracy ogranicza się 

jednak do podstawowych szkoleń i tylko czasami dotacji finansowej. 

Niezależnie od wymienionych, należy pamiętać jeszcze o grupie przedsiębior-

ców, którzy działalność gospodarczą otwierają pod presją swoich pracodawców. Ci 

ostatni zdejmując z siebie część obciążeń i odpowiedzialności, zamieniają dotych-

czasowym pracownikom umowy o pracę na umowy cywilno-prawne i tym samym 

wymuszają ich samozatrudnienie. 

 

 

3. Rzeczywistość mikroprzedsiębiorcy 

 

Z każdym kolejnym dniem funkcjonowania nowej firmy wizja mikroprzedsię-

biorcy o dużych zyskach, jeździe nowoczesnym samochodem i urlopach w ciepłych 

krajach oddala się, a zastępowana jest przez zwykłą codzienność. Właściciele ma-

łych salonów fryzjerskich, warsztatów mechanicznych, drobnych sklepików, biur 

podróży, przedstawicielstw ubezpieczeniowych, bankowych, agencji pocztowych, 

kiosków z gazetami i wielu innych prywatnych biznesów każdego dnia zderzają się 

z całą gamą problemów do rozwiązania, o których jako pracownicy etatowi nawet 

nie mieli pojęcia. Kontakty z lokalnymi urzędami, odpowiadanie na korespondencję, 

wypełnianie plików formularzy, sprawozdań, przestrzeganie terminów płatności 

podatków, składek ZUS, opłata zobowiązań, zaewidencjonowanie towaru, wprowa-

dzenie faktur, wpłata pieniędzy do banku, to tylko niektóre z wielu czynności do 

wykonania przez właściciela małej firmy. Nie zwalnia go to jednak od wykonania 

pracy specjalisty, która jest przecież jedynym źródłem przychodów. Na chorowanie, 
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urlop nie ma czasu, bo dzień pracy i tak jest za krótki, a ponadto, gdy sklep, warsztat 

lub salon są zamknięte to nie ma utargu. 

Praca mikroprzedsiębiorcy nie zaczyna się o 7 i nie kończy o 15. Trwa często 

po kilkanaście godzin dziennie. Nawet gdy wraca on do domu, cały czas nie przesta-

je myśleć o firmie i swoim biznesie. Przy skali obrotów mikrofirmy, każda decyzja 

może mieć istotne wpływ na przetrwanie lub upadek przedsiębiorstwa. Nie ma do 

kogo się odwołać, nie ma czasu protestować. 

Drobny przedsiębiorca, a przede wszystkim ten na początku swojej drogi, nie 

opływa w dostatek, nie gromadzi kapitału i nie inwestuje zarobionych pieniędzy. 

Wydaje je na bieżącą konsumpcję i przetrwanie. Większość właścicieli małych firm 

nie może też liczyć na spektakularny sukces. To wynika z charakteru prowadzonego 

przez nich biznesu. Nie wymaga on wysokich kwalifikacji i w związku z tym war-

tość dodana wnoszona przez tych ludzi nie może być duża. W najlepszym razie,  

o ile właścicielom firm uda się przetrwać i znajdą swoją niszę rynkową, mogą co 

najwyżej liczyć na powolny, organiczny wzrost i ewolucyjny rozwój swoich firm. 

Liberałowie często mówią o „niewidzialnej ręce rynku” i podkreślają, że wolny 

rynek eliminuje słabe, a pozostawia silne firmy. To rzeczywiście ważny weryfikator 

mikroprzedsiębiorcy. Poza rynkiem jednak istnieją jeszcze lokalne urzędy, które nie 

dają o sobie zapomnieć. Wszędzie tam, gdzie wymagane są koncesje, decyzje lub 

pozwolenia urzędnicy udowadniają swoją przydatność. W najlepszym razie wydanie 

decyzji wymaga czasu, a w gorszym – dostarczenia wielu zaświadczeń, projektów, 

mapek i opinii innych urzędów, a wtedy mitręga rozpoczyna się od początku.  

Niestety urzędnicy nie ułatwiają przedsiębiorcom rozwoju ich działalności, nie 

będąc zupełnie świadomi faktu, że ci współfinansują ich miejsca pracy. Decyzje 

administracyjne podejmują asekuracyjnie, interpretując przepisy w taki sposób, by 

odmownie załatwić sprawę. W działaniach przedsiębiorców często doszukują się 

nieuczciwych motywów i chęci wzbogacenia się kosztem innych. Nie dostrzegają 

związku pomiędzy sukcesem biznesowym przedsiębiorcy, a wpływami do budżetu 

miasta lub gminy. 

Statystyki wskazują, że w ciągu pięciu lat od rozpoczęcia działalności siedmiu 

na każdych dziesięciu przedsiębiorców zakładających firmy ponosi porażkę. Za 

każdą taką porażką stoi indywidualny dramat człowieka, wynikający z utraty zain-

westowanych pieniędzy, często pozostających do spłacenia kredytów, a prawie 

zawsze rozczarowanie i niechęć do dalszego podejmowania ryzyka. Na szczęście 

powstającą lukę wypełniają nowi przedsiębiorcy wierzący w to, że w ich konkret-

nym przypadku biznes się powiedzie i w odróżnieniu do poprzedników odniosą 

sukces. 

 

 

4. Największe błędy popełniane przez nowych przedsiębiorców 

 

Dlaczego przedsiębiorcy ponoszą porażkę? Co takiego zrobili, lub może czego 

nie zrobili, że im się nie udało? Istnieje kilka typowych powodów, które najczęściej 

powtarzają się u początkujących biznesmanów. Poniżej niektóre z nich: 
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4.1. Firmy zakładają osoby, które nastawione są na duży i szybki zysk  
4.2. Rzeczywistość jednak szybko koryguje takie nastawienia. Rozpoczęcie dzia-

łalności to w pierwszej kolejności inwestycje: w lokal, w sprzęt i niezbędne 

urządzenia, Gdy działalność rusza, pojawia się niepewność czy znajdą się 

klienci, którzy kupią oferowany produkt lub usługę. Początkowy okres, to wy-

datki, ciągłe oszczędności, nieregularne przychody oraz obawa, czy w kolej-

nym miesiącu uda się pokryć koszty z przychodów, czy może znowu trzeba 

będzie dołożyć z własnej kieszeni. Niewielu to wytrzymuje i rezygnują, szcze-

gólnie jeżeli wcześniej odbierali regularną pensję. Nie biorą pod uwagę, że 

sukces w biznesie, w tym również finansowy, przychodzi tylko w wyniku mo-

zolnej, systematycznej i długotrwałej pracy. 

4.3. Młode firmy ponoszą nieprzemyślane wydatki. Przedsiębiorcy bez wcze-

śniejszego doświadczenia wpadają często w pułapkę nadmiernych zakupów 

urządzeń i usług. Gdy na początku budowania nowej firmy, przedsiębiorstwo 

niczego jeszcze nie ma, wszystko wydaje się potrzebne. Z pomocą przychodzą 

inne firmy oferując pakiety usług w ramach outsourcingu, ciekawe rozwiązania 

technologiczne i urządzenia optymalizujące pracę. Wiele z tych ofert stanowi 

wyłączne koszty bieżącej działalności, na które firmy, na obecnym etapie jego 

rozwoju, nie stać. Źle wydane w ten sposób pieniądze obniżają możliwości 

właściciela inwestowania w przyszłe zyski. Drugą pułapką, w którą często 

wpadają drobni przedsiębiorcy, jest skłonność do nadmiernych wydatków, gdy 

pojawią się pierwsze zyski. Pokusa nowego samochodu, większego mieszkania 

lub innego atrakcyjnego zakupu często bierze górę nad rozsądnym kontynu-

owaniem zaciskania pasa i reinwestowania zarobionych pieniędzy w rozwój 

firmy. Brak odpowiedniego zabezpieczenia finansowego sprawia, że w sytuacji 

nagłego załamania koniunktury młoda firma może wpaść w poważne tarapaty. 

4.4. Firmy zakładają najczęściej specjaliści, którzy wcześniej pracowali na 

etatach. Panuje wśród nich potoczne przekonanie, że specjalistyczna wiedza 

np. w informatyce czy mechanice pojazdowej oraz znajomość branży, w której 

są zaangażowani w zupełności wystarczą do prowadzenia firmy. Często także 

wnoszą do firmy dawne przyzwyczajenia i sposób pracy. Nie uzupełniają wie-

dzy, np. z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania, reklamy, technik sprzeda-

ży i budowania relacji z klientami. Szybko jednak okazuje się, że prowadzenie 

firmy wymaga zupełnie innej wiedzy i umiejętności niż piastowanie w niej sta-

nowiska. Otrzeźwienie następuje, gdy nowy przedsiębiorca zderzy się z tzw. 

bieżącą rzeczywistością, np. z nieprzyjaznym urzędnikiem bankowym, opóź-

nieniem płatności, zgłoszeniem się niezadowolonego klienta lub pojawieniem 

problemu w relacjach z pracownikami. Wtedy konieczne jest podejmowanie 

niekonwencjonalnych działań, do których nie był przygotowany. Większość 

nowych  przedsiębiorców nie jest merytorycznie przygotowana do swojej roli  

i podejmując się prowadzenia firmy nawet nie zdają sobie sprawy z jakimi 

problemami przyjdzie im się zetknąć. 

4.5. Przedsiębiorcy rozpoczynają działalność bez planu i sformułowanego celu. 
Dla wielu z nich celem samym w sobie staje się posiadanie firmy, bez określe-

nia, czym ona będzie się zajmować. Najważniejsze to „złapanie” pierwszego 

klienta, potem drugiego, zapominając o pierwszym, itd. Powstawanie tzw. firm 
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od wszystkiego powoduje rozdrobnienie zasobów i rozkojarzenie uwagi. 

Przedsiębiorca zamiast skupić się na konkretnej grupie klientów, by poznać ich 

oczekiwania, musi podzielić swoją uwagę na kilka różnych grup klientów oraz 

obszarów działalności, niepowiązanych ze sobą. Działania firmy są chaotycz-

ne, a właściciel wyznaje zasadę, że „jakoś to będzie”. Większość drobnych 

przedsiębiorców nie zastanawiało się nad sformułowaniem strategii rynkowej, 

określeniem grup klientów, do których kierują swoją ofertę. Nie sprecyzowali 

wizji firmy oraz tego, jak firma powinna wyglądać za np. 5 lat. Najczęściej 

nigdy też samodzielnie nie tworzyli biznesplanów będąc przekonanymi, że nie 

prezentują one żadnej praktycznej wartości dla firmy, a są potrzebne wyłącznie 

wtedy, gdy ubiega się o uzyskanie dotacji lub kredytu. 

4.6. Przedsiębiorcy rozpoczynają działalność nie mając wystarczającego za-

bezpieczenia finansowego. Zbyt skromie określają swoje potrzeby inwesty-

cyjne i operacyjne. Zgromadzony kapitał wystarcza na sfinansowanie wyłącz-

nie zakupu początkowego wyposażenia salonu, warsztatu czy biura. Nie 

uwzględniają tego, że zanim firma zacznie zarabiać na siebie, konieczne są za-

soby finansowe na utrzymanie bieżącej działalności. W wielu sytuacjach nie 

chodzi o zwykłą oszczędność, lecz brak wystarczającej kwoty środków na sfi-

nansowanie ww. pozycji. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że nawet 

jeżeli przedsiębiorca pozyska klienta, to nie ma możliwości jego obsłużenia, 

sprzedaży usługi, a więc również uzyskania przychodów. W ten sposób pętla 

na szyi przedsiębiorcy zaciska się, traci płynność i zmuszony jest zamknąć 

swoją działalność. 

4.7. Małe firmy nie doceniają roli marketingu. Początkujący przedsiębiorcy 

dysponując ściśle określonymi umiejętnościami przeważnie skupiają swoją 

uwagę na tym, co mogą zaoferować klientom, a nie na tym, jakie produkty lub 

usługi przez rynek są oczekiwane. Trudno bowiem zakładać, by księgowa, hy-

draulik lub dentysta mogli podjąć inną działalność, niż wynika to z ich wy-

uczonego zawodu. Bywa jednak, że początkujący przedsiębiorcy ulegają tzw. 

owczemu pędowi i otwierają działalność, która w najbliższym otoczeniu repre-

zentowana jest w nadmiarze. Uruchomienie na tej samej ulicy kolejnego wa-

rzywniaka, salonu fryzjerskiego lub kiosku z gazetami z pewnością nie przy-

niesie sukcesu. Kierowanie się tym, co robią inni, ślepe podążanie za tłumem 

w nadziei, że skoro innym się powodzi, to i dla mnie miejsce się znajdzie, do-

prowadzi wyłącznie do zaostrzenia konkurencji, w której zwycięzcami okażą 

się silniejsi, tzn. ci, którzy są mocniej ugruntowani na rynku. 

Podpatrywanie firm konkurencyjnych, jest pozytywnym zjawiskiem, o ile pro-

wadzi do badań marketingowych i stworzenia oryginalnej oferty wyróżniającej 

nową firmę się na rynku. Nawet bardzo proste badania rynku przed rozpoczę-

ciem działalności pozwolą zorientować się przyszłemu przedsiębiorcy o skali 

zapotrzebowania na potencjalne usługi lub produkty, które zamierza zaofero-

wać. 

4.8. Przedsiębiorcy nie prowadzą aktywnych działań sprzedażowych i rekla-

mowych. Pasywność w zakresie sprzedaży produktów i usług jest najczę-
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ściej popełnianym błędem przez początkujących przedsiębiorców. Wielu  

z nich jednak nie dysponuje określonymi predyspozycjami psychospołecznymi. 

Często obawiają się kontaktu z klientem, nie mówiąc już o umiejętnościach 

przekonania go do zalet swojej oferty. W momencie rozpoczęcia działalności 

brak osobistego zaangażowania właściciela w sprzedaż jest najczęstszą przy-

czyną jego porażki rynkowej. Mało który początkujący przedsiębiorca decydu-

je się na przeprowadzenie kampanii reklamowej swoich usługi, a jeżeli już to 

czyni, to nie potrafi dostosować jej rodzaju i zasięgu do rozmiaru i charakteru 

własnej działalności. W rezultacie wydaje jedynie środki finansowe, a klientów 

nie przybywa. 

4.9. Początkujący przedsiębiorcy całą pracę wykonują samodzielnie. Częścio-

wo jest to uzasadnione niechęcią do ponoszenia kosztów zatrudnienie dodat-

kowego pracownika. Właściciel dźwiga na sobie wszystkie obowiązki, by za-

oszczędzić, ale również z przekonania, że nikt inny nie wykona pracy lepiej od 

niego. Realizowanie jednak wszystkich funkcji: zarówno przedsiębiorcy, jak  

i wykonawcy powoduje, że dzienna aktywności wzrasta do kilkunastu godzin. 

O ile początkujący przedsiębiorca wytrzyma fizycznie ten wysiłek, to w dłuż-

szym okresie odczuje, że stał się zakładnikiem swojej pracy. Pojawi się fru-

stracja i zniechęcenie. Ponadto ciężka fizyczna praca całkowicie wypełni jego 

czas i negatywnie odbije się na firmie. Jeżeli firma rozwija się, to w naturalny 

sposób pracy przybywa. Gdy wszystkim zajmuje się właściciel, zaczynają po-

jawiać się błędy, na których naprawienie brakuje czasu. Obniżenie jakości po-

woduje z kolei powstanie dodatkowych kosztów, nie licząc utraty renomy,  

a czasami klientów. Rosnące zaangażowanie w działalność operacyjną sprawia, 

że coraz mniej pozostaje możliwości konstruktywnego myślenia nad rozwojem 

przedsiębiorstwa. Praca w firmie niebezpiecznie zastępuje pracę dla firmy. 

Tkwienie w takim stanie przez dłuższy okres staje się niebezpieczne dla same-

go przedsiębiorstwa
4
. 

 

 

5. O czym przedsiębiorca nie może zapomnieć zakładając firmę 

 

Nie istnieje uniwersalna recepta gwarantująca sukces w biznesie. Czasami 

można zaobserwować spektakularną porażkę doświadczonego menedżera, gdy  

w tym samym czasie mniej doświadczona osoba, z powodzeniem rozwija swoją 

firmę i osiąga finansowe profity. Istnieje jednak kilka podstawowych kroków, które 

początkujący przedsiębiorca musi zrealizować, aby mógł myśleć o sukcesie. Oto 

niektóre z nich: 

5.1. Najważniejsze to pomysł. Założenie firmy jest procesem prostym, pomijając 

konieczność wykonania niezbędnych czynności administracyjnych. Problemem 

zaczyna być spowodowanie, by nowy podmiot gospodarczy zaczął przynosić 

przychody. Do tego potrzebny jest pomysł na biznes. Wbrew pozorom nie jest 

to łatwe. Wydaje się, że wszystkie oryginalne pomysły zostały już odkryte  

                                                           
4 M.E. Gerber, Mit przedsiębiorczości. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu 

zaradzić, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010. s. 33. 
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i można je jedynie powielać: np. otworzyć kawiarnię, salon kosmetyczny, 

punkt gastronomiczny lub firmę remontowo-budowlaną. Osoby o wyższych 

kwalifikacjach mogą uruchomić firmę informatyczną, gabinet dentystyczny lub 

np. przedszkole. Propozycji jest dużo i mimo różnych branż mają one jedną 

wspólną cechę: rynek oferuje setki firm o podobnym profilu działalności.  

W warunkach dużej konkurencji trudno liczyć na odniesienie sukcesu. Gdy 

nowy przedsiębiorca nie jest w stanie zaoferować oryginalnego produktu lub 

usługi, sposobem na biznes może okazać się luka rynkowa, która pozwoli wy-

różnić się na tle podobnych, lecz już nie takich samych firm. Znany jest przy-

kład polskiej firmy transportowej specjalizującej się w odwożeniu gości restau-

racji do domu ich własnymi samochodami. Usługa obejmuje również wstawie-

nie samochodu do garażu klienta. Inna firma działająca w branży e-commerce 

oferuje pracownikom korporacji sprzedaż skarpet w abonamencie. Raz w tygo-

dniu klient otrzymuje parę uniwersalnych czarnych skarpet wysłaną listem na 

domowy adres. Przykłady ilustrują, jak w oryginalny sposób można stworzyć 

własną niszę biznesową na wydawałoby się nasyconym rynku. 

Pomysł na biznes powinien spełniać następujące warunki: 

 oferować produkt lub usługę, za którą klient jest skłonny zapłacić,  

 rynek nie może być nasycony firmami o podobnym profilu, 

 być przemyślany przed rozpoczęciem działalności i zaplanowany na dłuż-

szą perspektywę, 

 określać krąg potencjalnych klientów zainteresowanych zakupem. 

Bez pomysłu na biznes nowy przedsiębiorca nie powinien podejmować się 

działalności.  

5.2. Przedsiębiorca powinien mieć predyspozycje do prowadzenia biznesu.  
W wypadku nieudanych biznesów właściciele doszukują się przyczyn porażki 

w braku pieniędzy, warunkach rynkowych, przeszkodach administracyjnych 

lub po prostu pechu. Tymczasem problem tkwi w nich samych
5
. Przedsiębiorcy 

muszą przede wszystkim wykazywać się cechami menedżerskimi: szukać 

szans biznesowych i wykorzystywać je, dostrzegać możliwości tam, gdzie inni 

ich nie dostrzegają, koncentrować się na przyszłości. Jednocześnie powinni 

być pragmatyczni, twardo stąpać po ziemi, planować, dbać o efektywność,  

a także przewodzić współpracownikom i motywować ich do wysiłku
6
. Na eta-

pie tworzenia firmy przedsiębiorcy muszą jednak pełnić rolę specjalistów  

i własnoręcznie realizować usługi lub produkty. Te dwie sprzeczne role muszą 

realizować dla dobra firmy spójnie – obecnie oraz w imię jej przyszłości. Tym 

co musi wyróżniać przedsiębiorcę od specjalisty na posadzie to pasja. Pozwala 

ona wytrwać w sytuacjach trudnych, zapobiec zniechęceniu i rezygnacji. 

Przedsiębiorca sam musi ocenić, czy ma niezbędne predyspozycje lub nie ry-

zykować porażki. 

5.3. Zgromadzić wystarczające środki finansowe na rozpoczęcie działalności. 

To warunek konieczny dla założenia firmy. Muszą one wystarczyć zarówno 

                                                           
5 L. Czarnecki, Biznes po prostu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2011, s. 58. 
6 P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, Wyd. Nowoczesność, Warszawa 1994, s. 86.  
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na pierwsze wyposażenie np. w sprzęt, narzędzia, maszyny, jak i zabezpieczyć 

pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania firmy, dopóki nie zacznie ona za-

rabiać na swoje utrzymanie. Zakłada się, że okres ten powinien trwać nie dłu-

żej niż 12 miesięcy. Niestety środki, o których mowa przedsiębiorca musi za-

pewnić z własnych zasobów. Najczęściej są to oszczędności, odprawy uzyska-

ne od pracodawcy, pożyczka od rodziny, linia kredytowa w rachunku banko-

wym lub kartach kredytowych. Przedsiębiorca będący wcześniej zarejestrowa-

ny jako bezrobotny może w sprzyjających okolicznościach uzyskać dofinan-

sowanie z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to jed-

nak kwota ograniczona do sześciokrotności średniej pensji, a ponadto zarówno 

suma dofinansowania, jak i liczba przedsiębiorców objętych programem są li-

mitowane. Na etapie tworzenia firmy jej właściciel nie może liczyć na instytu-

cjonalne wsparcie swojej nowo zakładanej działalności. Banki nie udzielają 

kredytów na podstawie wirtualnych zysków wynikających z biznesplanu. Wy-

magają „twardego” zabezpieczenia, o które trudno w przypadku początkujące-

go przedsiębiorcy. 

5.4. Istotą biznesu jest sprzedaż. Bez niej działalność gospodarcza traci sens. 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie funkcjonowania firmy mając na 

początek przynajmniej kilku klientów. Pozwoliłoby to na częściowe pokrycie 

bieżących kosztów, ale także doskonalenie własnej oferty pod kątem potrzeb 

rynku. Każdy przedsiębiorca powinien zapewnić firmie przynajmniej jeden ka-

nał sprzedaży jej usług lub produktów. Najbardziej jednak skutecznym sposo-

bem sprzedaży jest bezpośredni kontakt z klientem. Na początkowym etapie 

rozwoju firmy rolę sprzedawcy musi pełnić właściciel. To bardzo duże wy-

zwanie. Wymaga od przedsiębiorcy wykazania się umiejętnościami psychospo-

łecznymi. Działania sprzedażowe nie mogą być w firmie spychane na drugi 

plan. To absolutny priorytet. Jeżeli właścicielowi nie wystarcza czasu na zaj-

mowanie się sprzedażą, musi ponieść koszty i zatrudnić sprzedawcę. Ten koszt 

szybko się zwraca. Pewien właściciel restauracji w dużym europejskim mieście 

zatrudnił sprzedawcę-naganiacza, który przechadzając się przed lokalem „za-

praszał” gości. Efekt był nadspodziewany – w restauracji wszystkie miejsca 

były stale zajęte, w odróżnieniu od sąsiedniej, chociaż obie miały podobne 

oferty, zbliżone ceny i znajdowały się w atrakcyjnym punkcie. Przedsiębiorca 

musi więc pamiętać, że warunkiem sukcesu w biznesie jest sprzedaż.  

5.5. Reklama musi zwrócić uwagę potencjalnego klienta. Dla nowej firmy jest to 

niezwykle ważne. Klienci muszą dowiedzieć się o jej istnieniu oraz ofercie. 

Współczesny rynek jest przesycony reklamami. Począwszy od ulotek na ulicy, 

poprzez migające neony, bilbordy, aż po agresywną reklamę w telewizji. Być 

może za kilka lat np. właściciel firmy remontowo-budowlanej, mając portfel 

zamówień na pół roku do przodu, nie będzie musiał się reklamować, lecz na 

początku działalności reklama okaże się niezbędna. Nie na każdą reklamę no-

wego przedsiębiorcę będzie stać i nie każda będzie odpowiadała profilowi jego 

działalności. Przydatne okazują się dlatego badania marketingowe, określające 

krąg potencjalnych klientów. To pozwoli na zastosowanie reklamy kierowanej 

i zaoszczędzi koszty. Obecnie do najpopularniejszych form reklamy należy re-

klama internetowa. Strony firmowe, witryny produktowe, marketing szeptany, 
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remarketing, pozycjonowanie stron, Google AdWords, portale społecznościo-

we, aukcyjne, to dzisiaj podstawowe formy reklamy elektronicznej. Na rynku 

istnieje wiele firm oferujących usługi reklamowe. Większość z nich zajmuje 

się zwykłą sprzedażą gadżetów reklamowych: ulotek, sprzedaży powierzchni 

reklamowej, wykonania strony internetowej, itp. To może okazać się niewy-

starczające. Nowy przedsiębiorca potrzebuje spójnej kampanii reklamowej, 

promującej nie firmę lecz sprzedaż konkretnych usług lub produktów. I za taką 

reklamę warto zapłacić. 

 

 

Podsumowanie 

 

Przedsiębiorcy, kiedy tworzą swoje firmy, mają przede wszystkim wizję uzy-

skiwania zysków. Niewielu z nich jednak osiąga sukces. Większość wykrusza się 

przed upływem pięciu lat. Przyczyn porażek może być wiele, lecz najważniejsze 

leżą po stronie samych przedsiębiorców. Nie każdy nadaje się na przedsiębiorcę. Do 

tego potrzebne są odpowiednie predyspozycje i pomysł na biznes. Warunek ko-

nieczny stanowi posiadanie odpowiedniego kapitału na rozruch oraz przetrwanie 

początkowego stadium firmy. W trakcie rozwoju przedsiębiorstwa priorytetem musi 

być sprzedaż przynosząca przychody i reklama, przyciągająca nowych klientów.  

A potem pozostaje już tylko ciężka wielogodzinna i wieloletnia pełna wyrzeczeń 

praca, prowadząca do celu. 
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HOW TO CREATE A BUSINESS AND SURVIVE ON THE MARKET? 

 

Summary 

 

Every day in Poland approx. 1,400 new companies appear, of which 90% are registered 

as business activities of private people. Statistical Polish entrepreneur is a trader, less a ser-
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vice provider. Companies are established by professionals, unemployed and opening activities 

under the pressure of employers. Only 30% of the new companies, survive 5 years. The lec-

ture describes the basic mistakes made by the owners of micro-enterprises, which most often 

lead to their breakdown. The author tries to indicate what steps an entrepreneur must take to 

survive in today's market. 
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ROLA I ZNACZENIE ORGANIZACJI WSPIERANIA BIZNESU  

W TRANSGRANICZNYM WSPÓŁDZIAŁANIU GOSPODARCZYM MSP 

 

 

Streszczenie 

 

Współdziałanie gospodarcze MSP na poziomie krajowym, transgranicznym 

czy międzynarodowym to ciekawy temat badawczy. Niewątpliwie ważnym ogni-

wem wspierającym poszukiwanie, nawiązywanie i budowanie relacji z podmiota-

mi zwłaszcza spoza terenu kraju są organizacje wspierania biznesu. W artykule 

zaprezentowano działania takich organizacjami wspierania biznesu jak PARP, 

EEN i KIG wskazując narzędzia ułatwiające nawiązywanie trwałych relacji go-

spodarczych w ujęciu transgranicznym. Szczegółowo opisano giełdy kooperacyjne 

jako sposób bezpośredniego kojarzenia firm. 

 

Słowa kluczowe: transgraniczne współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, 

organizacje wspierania biznesu, giełdy kooperacyjne  

 

 

Wprowadzenie  
 

Przedsiębiorstwa należące do sektora MSP stanowią 99,8% wszystkich 

przedsiębiorstw w Polsce. Pracę w tych podmiotach rynku znajduje 70,2% 

wszystkich pracujących
1
. Są główną siłą napędową innowacji, zatrudnienia oraz 

społecznej i lokalnej integracji w Europie. W Europejskie Karcie Małych Przed-

siębiorstw w kierunkach działań UE w punkcie 8 stwierdzono, że kraje członkow-

skie będą wspierać zaangażowanie małych przedsiębiorstw we współpracę między 

firmami na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim i międzynarodowym, jak 

również we współpracę między małymi przedsiębiorstwami oraz uczelniami wyż-

szymi i instytucjami badawczymi
2
. Współdziałanie gospodarcze MSP na poziomie 

krajowym, transgranicznym czy międzynarodowym to ciekawy temat badawczy. 

                                                           
1 Por. J. Łapiński, M. Nieć, G. Rzeźnik, R. Zakrzewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa  

w Polsce, w: Raport o stanie sektora MSP w latach 2011–2012, red. A. Tarnawa,  

P. Zadura-Lichota,  PARP 2013, s. 18. 
2 Por. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/charter/docs/charter_pl.pdf- Europej-

ska Karta Małych Przedsiębiorstw, s. 13 (18.11.2014). 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/charter/docs/charter_pl.pdf
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Ważny zwłaszcza w kontekście wzmożonej polityki UE wobec małych i średnich 

przedsiębiorstw
3
. 

Niewątpliwie ważnym ogniwem wspierającym poszukiwanie, nawiązywanie  

i budowanie relacji z podmiotami zwłaszcza spoza kraju są organizacje wspierania 

biznesu (czasem określane jako instytucje otoczenia biznesu). Są ważnym miej-

scem pozyskiwania informacji na temat prowadzenia biznesu poza granicami kra-

ju, korzystania z bogatej oferty szkoleń, usług doradczych, możliwości pozyski-

wania funduszy, czy też pożyczek ułatwiających funkcjonowanie na nowych ryn-

kach zbytu.  

Obszary na granicach państw to miejsca specyficzne do prowadzenia działal-

ności gospodarczej. Często oddalone od dużych ośrodków miejskich, z ograniczo-

ną infrastrukturą i możliwościami rozwoju firmy ze względu na mniejszą liczbę 

mieszkańców. Sytuacja taka dotyczy przedsiębiorstw z obu stron granicy. Jednym 

i drugim, bliżej pod względem terytorialnym jest do sąsiada poza granicami kraju 

niż do przedsiębiorstw funkcjonując w dużych ośrodkach miejskich. Daje to moż-

liwość nawiązywania trwałych relacji na poziomie transgranicznym.  

Celem artykułu jest z jednej strony prezentacja wybranych organizacji wspie-

rania biznesu (z uwzględnieniem zadań i ich roli), z drugiej zaś charakterystyka 

giełdy kooperacyjnej, jako narzędzia kojarzenia firm stosowanego przez różne 

organizacje wspomagającego transgraniczne współdziałanie gospodarcze. 

 

 

1. Transgraniczne współdziałanie gospodarcze – podstawowe pojęcia 

 

Transgraniczne współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw łączy w sobie 

pojęcia współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw oraz jego wymiar 

transgraniczny. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw można określić jako 

tworzenie powtarzalnych związków, relacji z innymi podmiotami gospodarczymi, 

które nie mają charakteru zwykłych transakcji rynkowych. Ma ono m.in. swój 

wymiar gospodarczy, określony przede wszystkim przez cel i treść współdziałania, 

oraz prawnoorganizacyjny wyznaczający jego formy, określane najczęściej jako 

formy współdziałania, prawnoorganizacyjne formy integracji, względnie formy 

integracji przedsiębiorstw
4
.  

Aspekt transgraniczny współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw 

związany jest z powstawaniem tego typu relacji między przedsiębiorstwami 

pochodzącymi z różnych państw, znajdujących się w obszarze transgranicznym, 

rozumianym jako część przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-

                                                           
3 A. Połomska-Jasienowska, Specyfika współdziałania gospodarczego małych przedsię-

biorstw z innymi podmiotami rynku, „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2010 nr 2, s. 45. 
4 H. Jagoda, A. Połomska-Jasienowska, Współdziałanie gospodarcze małych przedsię-

biorstw, w: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska,  

P. Wachowiaka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza, Warszawa 

2006, s. 185. 
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gospodarczej, kulturowej), która bezpośrednio przylega do granicy państwowej  

i obejmuje tereny sąsiadujących ze sobą krajów
5
. 

Poszukiwanie partnera w celu nawiązania transgranicznego współdziałania 

gospodarczego może być trudnym zadaniem, zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, 

którzy słabo znają język obcy oraz dotąd nie mieli kontaktów gospodarczych  

z parterami z zagranicy. Instytucje otoczenia biznesu mogą wspomóc, po pierwsze 

poszukiwania właściwego partnera gospodarczego, a po drugie wesprzeć 

merytorycznie tworzenie umów gospodarczych pomiędzy firmami.  

 

 

2. Charakterystyka wybranych instytucji wspierania biznesu 

 

Można wyróżnić przynajmniej trzy grupy instytucji, których celem jest 

pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom. Pierwsza grupa to te, które mają 

charakter agencji rządowych. Najogólniej mają one wesprzeć politykę rządu, ale 

też szerzej Unię Europejską w zakresie funkcjonowania i rozwoju sektora MSP. 

Do organizacji tych należą Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP  

i instytucje zrzeszone w ramach jej struktur. Instytucje te tworzą sieć dobrowolnie 

współpracujących ze sobą niekomercyjnych organizacji świadczących na rzecz 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność 

gospodarczą, usługi: doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe
6
. 

Drugą grupę instytucji wspierania biznesu stanowią organizacje tworzone 

przez samych przedsiębiorców. W instytucjach tych przedsiębiorcy mogą 

skorzystać z pomocy eksperckiej, wymienić informacje, poglądy, ale mogą także 

znaleźć kooperanta(ów) z Polski i zza granicy, z którym(mi) można podzielić 

ryzyko. Wśród tych instytucji należy wymienić dobrowolne zrzeszenia 

przedsiębiorstw, izby przemysłowo-gospodarcze oraz stowarzyszenia 

przedsiębiorców.  

Trzecią grupę instytucji można określić jako instytucje komercyjne, których 

głównym celem jest działalność zarobkowa przez szeroko pojmowaną działalność 

konsultingową, szkoleniową, badawczo-rozwojową. Organizacje te często 

wykorzystują środki unijne do celów związanych z propagowaniem szeroko 

pojętej przedsiębiorczości, ale też wspomagają współdziałanie przedsiębiorstw na 

poziomie krajowym, transgranicznym i międzynarodowym. 

W dalszej części artykułu opisano działania dwóch pierwszych grup 

instytucji wspierania biznesu. 

 

2.1. Instytucje wspierania biznesu działające na poziomie rządowym PARP – 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

Jedną z najważniejszych instytucji wspierania biznesu dla sektora MSP jest 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jej misją jest tworzenie 

                                                           
5 D. Jeremen,  Zakres i zasady rozwoju współpracy transgranicznej i powstawania 

regionów, w: Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie 

członkostwa w UE, red. A. Rapacz, Wyd.  AE we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 14. 
6 www.pi.gov.pl (12.11.2014). 

http://www.pi.gov.pl/
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korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki przez 

wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz 

promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji
7
. PARP prowadzi 

wiele działań poprzez wyspecjalizowane portale, do których można zaliczyć:  

e-biznes, portal innowacji, Krajowy System Usług, e-punkty. Szczególnie ważny 

obszar to wspieranie aktywności międzynarodowej przez między innymi pomoc  

w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi firmami. W tym celu został powoła-

ny ośrodek Enterprise Europe Network. 

 

Enterprise Europe Network 

 

Sieć Enterprise Europe Network została utworzona w ramach Programu Ra-

mowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. W skład sieci wchodzi prawie 

600 ośrodków afiliowanych przy instytucjach  wspierających rozwój przedsiębior-

czości w Unii Europejskiej i w krajach trzecich. Konsultanci sieci oferują małym  

i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają pomóc w pełni 

rozwinąć potencjał i zdolności innowacyjne firm
8
.  

Z punktu widzenia transgranicznego współdziałania gospodarczego, działa-

nia EEN można podzielić na dwie grupy zadań. Pierwsza związana jest z poszuki-

waniem partnera gospodarczego, druga z pogłębianiem wiedzy o możliwościach 

nawiązywania współdziałania. Narzędzia jakie wykorzystuje EEN w celu kojarze-

nia firm to
9
: 

 giełdy kooperacyjne, 

 misje gospodarcze, 

 targi,  

 spotkania b2b w ramach przyjezdnych misji gospodarczych,  

 bazy danych o firmach chcących nawiązać współpracę, 

 udostępnianie na stronie konkretnych ofert współdziałania firm zagranicz-

nych, do której dostęp ma około 600 jednostek sieci w Europie i innych czę-

ściach świata. 

Drugi główny kierunek działań to poszerzanie wiedzy przedsiębiorców na 

temat możliwości nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi. Narzę-

dzia jakie wykorzystuje w tym celu EEN to
10

: 

 szkolenia, 

 konferencje, 

 szkoły dla eksporterów, 

 materiały informacyjne (materiały szkoleniowe, broszury, publikacje w for-

mie poradników), 

 biuletyn EEN, 

                                                           
7 www.parp.gov.pl/index/more/9244 (14.11.2014). 
8 www.parp.gov.pl/index/index/1442 (12.11.2014). 
9 Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie www.een.org.pl/ 

(12.11.2014). 
10 Opracowanie własne na podstawie danych umieszczonych na stronie www.een. org.pl/ 

(12.11.2014). 
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 bezpłatne porady ekspertów z różnych dziedzin, 

 wiedza i know-how – zbiór aktualnych informacji z zakresu prowadzenia 

biznesu, prawa, dotacji i programów unijnych itp., 

 prezentacja innych instytucji wspierania biznesu pomagających np. w spra-

wach dotyczących sporów. 

Działania EEN są ważne zwłaszcza z punktu widzenia przedsiębiorcy pro-

wadzącego stosunkowo niewielką działalność gospodarczą. Zaprezentowane ob-

szary i sposoby pomocy w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z firmami 

zagranicznymi są niezwykle bogate. W pierwszej grupie narzędzi są instrumenty 

bezpośredniego, aktywnego wsparcia poszukiwań. Działania te prowadzą najczę-

ściej do spotkań przedsiębiorców w trakcie giełd kooperacyjnych (o których  

w dalszej części artykułu), czy też wyjazdów typu misje gospodarcze. Trzeba 

podkreślić, że nie zawsze są to działania bezpłatne. Same giełdy kooperacyjne  

w zdecydowanej większości są bezpłatną formą kontaktu, włącznie z możliwością 

tłumaczenia samej oferty firmy oraz pomocy tłumacza w trakcie prowadzonych 

pierwszych rozmów. Koszty jakie ponosi przedsiębiorca ograniczają się do dojaz-

du i ewentualnego zakwaterowania. Misje gospodarcze czy też targi, to już zupeł-

nie inne narzędzia, które są płatne. Trzeba też podkreślić, że rola EEN polega na 

pośredniczeniu między organizatorami a przedsiębiorcami poszukującymi zagra-

nicznych partnerów gospodarczych. Najczęściej organizatorami misji gospodar-

czych są izby przemysłowo-handlowe. Targi organizują biura targów z różnych 

części świata specjalizujące się w organizacji wystaw tematycznych skupiających 

różne branże. 

Drugi obszar działań to szeroko pojmowane edukowanie przedsiębiorców  

o możliwościach, potencjalnych zagrożeniach, wynikających ze współdziałania  

z partnerami zagranicznymi. W tym celu wykorzystywane są różne formy prezen-

towania treści z obszaru prowadzenia działalności gospodarczej, w tym między 

innymi: prawa zamówień publicznych, ochrony własności intelektualnej, ochrony 

konkurencji i konsumentów, prawa żywnościowego, ochrony środowiska, prawa 

pracy itp. Poza tradycyjnie publikowanym biuletynami, na stronie internetowej jest 

wiele artykułów pisanych przez ekspertów z danej dziedziny, ale także szkolenia 

internetowe zamieszczane na kanałach YouTube, konferencje, seminaria itp. Po-

tencjalne możliwości transgranicznego współdziałania gospodarczego, jakie daje 

sieć EEN, są duże. Trudno jednak ocenić, na ile przedsiębiorstwa z sektora MSP 

korzystają z tych narzędzi i pomocy. 

 

2.2. Instytucje wspierania biznesu tworzone przez przedsiębiorców KIG  

– Krajowa Izba Gospodarcza 

 

KIG rozpoczęło swoją działalność w 1990 roku. Jest to organizacja zrzesza-

jąca 150 organizacji biznesowych – są to głównie izby gospodarcze, ale także 

fundacje, federacje, stowarzyszenia, związki pracodawców. Jedną ze składowych 

misji KIG jest udostępnianie rynków zagranicznych. Działanie jakie podejmuje  

w tym zakresie KIG dotyczą organizacji
11

: 

                                                           
11 Por. http://www.kig.pl (16.11.2014). 

http://www.kig.pl/
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 wyjazdowych misji zagranicznych, 

 targów i wystaw za granicą, 

 wizyt zagranicznych inwestorów w Polsce, 

 szkoleń i konferencji, 

 przetargów zagranicznych, 

oraz prezentacji: 

 ofert firm, 

 informacji rynkowych poszczególnych krajów. 

KIG prowadzi także działania promujące różne polskie branże na rynkach zagra-

nicznych. 

Szczególnie cenne narzędzie to pomoc w kojarzeniu biznesowym, handlo-

wym firm zagranicznych poszukujących partnerów w Polsce i odwrotnie – dla 

polskich firm poszukujących partnerów zagranicznych. Działania KIG polegają 

na
12

: 

 analizach zapytań, 

 analizach rynków i wyborze potencjalnych partnerów handlowych, 

 zamieszczeniu informacji o firmie i poszukiwanych partnerach zagranicznych 

na stronie internetowej i w ekstranecie KIG, 

 przekazywaniu ofert organizacjom partnerskim KIG w danym kraju, 

 przygotowaniu list z danymi teleadresowymi i profilem działalności poten-

cjalnych partnerów handlowych. 

Liczba organizacji zrzeszonych w ramach KIG, a także przedsiębiorstw 

współpracujących z tymi organizacjami jest znacząca. Trzeba podkreślić, że oferta 

KIG z zakresu kojarzenia biznesowego jest płatna, ale możliwości i dostęp do 

różnego rodzaju organizacji pośredniczących na całym świecie jest na tyle duża, iż 

warto korzystać z jej wyspecjalizowanych usług. 

Przykładem takich organizacji są Polsko-Niemieckie czy Polsko-Białoruskie 

Izby Przemysłowo-Handlowe, które są członkami KIG. Warto podkreślić, że izby 

o charakterze dwunarodowym są doskonałym miejscem poszukiwania na określo-

nym rynku zagranicznym partnera gospodarczego. Przedstawicielstwa tych orga-

nizacji działają jednocześnie w dwóch krajach i są bliżej rynków zbytu, na które 

chcą wejść przedsiębiorcy. Rola izb jest istotna także ze względu na status tych 

organizacji wspierania biznesu jaki mają choćby w Niemczech. W trakcie nawią-

zywania współdziałania ich pośredniczenie daje większą wiarygodność partnerom 

i w pewnym sensie bezpieczeństwo prawne, tak ważne przy podpisywaniu kon-

traktów. 

 

 

3. Giełdy kooperacyjne jako narzędzie kojarzenia firm 

 

Istnieją różne sposoby poszukiwania partnera gospodarczego. Wspomniane 

wcześniej organizacje tworzą warunki bezpośredniego kontaktu z potencjalnym 

partnerem gospodarczym z innego kraju. Przeglądając strony internetowe tych 

                                                           
12 Por. www.kig.pl/ znajd- zagranicznego- partnera/2323- kojarzenie- partnerow-

handlowych. html (16.11.2014). 
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organizacji można znaleźć stosunkowo dużą liczbę giełd kooperacyjnych. Liczba 

tego typu inicjatyw jest zdumiewająca. Zazwyczaj są to spotkania ograniczone do 

konkretnej branży. Idea giełdy kooperacyjnej polega na bilateralnym spotkaniu 

umówionych wcześniej partnerów w wyznaczonym czasie. Liczbą spotkań ograni-

cza czas i chęć poszczególnych stron. Zdarza się, że jest więcej chętnych niż moż-

liwości czasowych.  

Na pograniczu Polski, Czech i Niemiec co roku od 21 lat organizowane jest 

Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji organizowane przez Karkonoską 

Agencję Rozwoju Regionalnego SA i partnerów z Czech i Niemiec. W trakcie 

forum odbywa się giełda kooperacyjna
13

. W pierwszej fazie spotkania organizo-

wana jest część konferencyjna poświęcona szeroko pojętej współpracy transgra-

nicznej, na której prelegentami są bardzo różne osoby – naukowcy, przedstawicie-

le ambasad, przedstawiciele klastrów pochodzący z różnych państw, mówiący  

w różnych językach. Wystąpienia tłumaczone są symultanicznie. Po części konfe-

rencyjnej rozpoczyna się giełda kooperacyjna trwająca cztery godziny. W sali 

przygotowane są stoliki z numerami. Każdy przedsiębiorca otrzymuje wcześniej 

plan spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw, które zgłosiły wcześniej chęć 

porozmawiania. Przedsiębiorcy zgłaszając się na forum wskazują wcześniej tzw. 

życzenia kooperacyjne
14

, w których określają możliwości i obszary współdziała-

nia. Przykładowo to może być chęć znalezienia kooperanta, bądź przedstawiciel-

stwa handlowego. Zarejestrowani w systemie informatycznym KARR otrzymują 

wcześniej dostęp do wszystkich zgłoszonych wcześniej firm i ich życzeń koopera-

cyjnych. Indywidualny dobór partnerów do rozmów na forum odbywa się przez 

internetowy system kojarzenia firm B2B. Dzięki temu nowoczesnemu narzędziu 

informatycznemu istnieje większa możliwość dopasowania bilateralnych spotkań 

przedsiębiorców. Spotkania trwają około 15 minut. Jest to krótki czas, który po-

zwala jedynie na określenie możliwości współdziałania, wymianie bezpośrednich 

kontaktów. Po jednej sesji rozpoczyna się kolejna i przedsiębiorcy wymieniają się 

między stolikami według ustalonego harmonogramu. Organizatorzy giełdy umoż-

liwiają także pomoc tłumaczy, którzy wspierają przedsiębiorców swoimi kompe-

tencjami językowymi w nawiązaniu pierwszego kontaktu. Na tegorocznym forum 

tylko nieliczne firmy korzystały z takiej możliwości. Przedstawiciele firm z Czech 

i Niemiec byli często Polakami pracującymi w zagranicznych firmach, albo dobrze 

mówili po polsku. Część przedsiębiorców prowadziła rozmowy w języku angiel-

skim. Cele uczestnictwa w takiej giełdzie z punktu widzenia przedsiębiorców są 

bardzo różne. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że spotkanie te umożliwiają: 

 przedstawienie własnej firmy, 

 zaprezentowanie obszaru działalności firmy adekwatnej do potrzeb poten-

cjalnego partnera gospodarczego, 

 doprecyzowanie własnych oczekiwań, 

                                                           
13 Autorka 6.11.2014 r. uczestniczyła jako obserwator w tej giełdzie, jednocześnie 

prowadziła badania z zakresu transgranicznego współdziałania gospodarczego MSP. 
14 Szerzej patrz A. Połomska-Jasienowska, Programy współpracy transgranicznej źródłem 

transgranicznego współdziałania gospodarczego MSP, w: Meandry współpracy sieciowej  

w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014,  

s. 177–186. 
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 wymianę bezpośrednich kontaktów, 

 wstępne umówienie się na kolejne spotkanie, rozmowę. 

Obszarem wymagającym poprawy jest frekwencja uczestników i ich odpo-

wiedzialność za umówione wcześniej spotkania. Co roku publikowane są katalogi 

z prezentacjami firm – ich profilu działalności, danych kontaktowych i życzeń 

kooperacyjnych. Przedsiębiorstwo, które chce być umieszczone w katalogu musi 

zadeklarować uczestnictwo w forum, w związku z tym część przedsiębiorców 

deklaruje uczestnictwo w forum i nie przyjeżdża. Spotkania w trakcie giełdy ko-

operacyjnej umawiane są zgodnie ze zgłoszeniami, więc dochodzi do sytuacji,  

w której miały być prowadzone rozmowy, a nie było jednej ze stron. Uczestnicy 

potwierdzali, że jest to dla nich problem. Często celem bycia uczestnikiem w fo-

rum jest właśnie spotkanie z bardzo konkretnym przedstawicielem firmy i jego 

nieobecność powoduje frustrację i niechęć do dalszej współpracy.  

 

 

Podsumowanie 

 

Organizacji wspierania biznesu jest niewątpliwie wiele. Działania jakie pro-

wadzą są bardzo zróżnicowane. Niemniej jednak, wyodrębniając ze stosunkowo 

dużego obszaru możliwości udzielania wsparcia sektorowi MSP, można wyróżnić 

te, które umożliwiają przedsiębiorstwom nawiązywanie transgranicznego współ-

działania gospodarczego. Wachlarz udostępnianych narzędzi i propozycji nawią-

zywania relacji gospodarczych z potencjalnymi partnerami jest zróżnicowany. 

Omówiona giełda kooperacyjne jest jedną z możliwości bezpośredniego kontaktu. 

Rozmawiając z organizatorami giełdy można odnieść wrażenie, że ich rola ograni-

cza się do zorganizowania miejsca, pomocy w przygotowaniu harmonogramu 

spotkań i tłumaczeniu. Ciekawą sprawą jest to, że organizatorzy giełdy nigdy nie 

badali skuteczności prowadzonych działań. Brakuje statystyk, z których wynikało-

by ile firm nawiązało trwałe relacje z firmami, z którymi prowadziły rozmowy. 

Jakie korzyści wynikają z udziału w giełdzie. Od pięciu lat prowadzone są statyst-

ki liczby przeprowadzonych rozmów – przeciętnie na giełdzie odbywa się 260 

takich spotkań, przy czym jak wynika z obserwacji, to co jest zapisane w harmo-

nogramach niekoniecznie jest realizowane w rzeczywistości. Tak jak wspomniano 

wcześniej część firm nie przyjeżdża. Bardzo ważne są spotkania nieformalne, 

które odbywają się w holach hotelu, przy obiedzie, czy też w trakcie przerw ka-

wowych. Z rozmów prowadzonych z uczestnikami wynika, że dla nich jest to 

ważna forma poszukiwania partnerów biznesowych. Tym bardziej zaskakuje brak 

działań prowadzonych przez organizatorów w kontekście udoskonalania tej formy 

wsparcia. 

Obserwując liczbę inicjatyw typu giełdy kooperacyjne, misje gospodarcze, 

targi itp., które organizowane są w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej 

przez różne organizacje otoczenia biznesu, nasuwa się pytanie: na ile są to sku-

teczne narzędzia? Cześć tego typu inicjatywy finansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej. Przyglądając się różnym działaniom w Polsce można często zaob-

serwować, że podejmowanie inicjatyw związane jest z możliwością wydatkowania 

środków unijnych w pierwszej kolejności, a dopiero później w celach istotnych 
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z punktu widzenia uczestników. Przykładem mogą być różne szkolenia z zakresu 

przedsiębiorczości, które są organizowane do wyczerpania środków na te cele. 

Wszelkie przesunięcia finansowania wynikające z kolejnych edycji programów 

unijnych ukazują brak takich szkoleń w tak zwanym „międzyczasie”. Dla porów-

nania, gdy przedsiębiorstwa inwestują własne środki na udział np. w targach, jest 

dla nich ważna ich skuteczność. Według badań prowadzonych przez różne ośrodki 

na świecie
15

, a dostępnych na stronach organizatorów targów można się dowie-

dzieć np., że 48% rozmów prowadzonych podczas targów nie wymaga dalszych 

wysiłków  sprzedającego, aby zakończyć pomyślnie negocjacje biznesowe. Należy 

podkreślić, że niewątpliwie działania instytucji wpierania biznesu są ważne dla 

MSP. Jedynie dziwi brak badań odnośnie do skuteczności ich działań. 
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ROLE AND IMPORTANCE OF ORGANIZATION BUSINESS SUPPORT IN 

CROSS BORDER ECONOMIC COOPERATION OF SMES 

 

Summary 

 

Economic interaction SMEs both at the national, cross-border or international is an in-

teresting research topic. Undoubtedly, an important link in supporting exploration, network-

ing and building relationships with stakeholders especially from outside the country are 

business support organizations. The article presents the activities of such organizations, 

business support as PARP, KIG and EEN pointing tools to help you make lasting economic 

                                                           
15 www.mtp.pl/ all/ pl/ targi/ targi_w_polsce/ korzysci_z_udzialu_w_targach/ (16.11.2014). 
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relations across borders. Cooperative exchanges are described in detail as a way to directly 

associate companies. 
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DETERMINANTY W STRATEGII FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE SUKCESJI 

 

 

Streszczenie 

 

W procesie sukcesji właściciele polskich rodzinnych firm w trakcie przekaza-

nia władzy sukcesorom powinni uwzględniać określone determinanty. W przypadku 

prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia procesu sukcesji z uwzględnieniem 

tych determinantów szanse na dalsze funkcjonowanie firmy, jak i jej dalszy rozwój 

znacząco się zwiększają. Wśród przedsiębiorców na rynku polskim istnieją duże 

dysproporcje w dostępie i przede wszystkim poziomie merytorycznej wiedzy zwią-

zanej z procesem sukcesji w porównaniu do firm europejskich (za prof. T. Łuczka)
1
. 

Stąd w niniejszym artykule przedstawiono determinanty występujące w procesie 

sukcesji wraz z zagrożeniami i szansami jakie niosą.  

Należyte funkcjonowanie, jak i dalszy rozwój przedsiębiorstwa po zakończeniu 

sukcesji i zarządzaniu firmą przez sukcesora są w dużej mierze związane z tym czy 

w trakcie procesu sukcesji uwzględnia się przedstawione w artykule determinanty  

i przygotowuje sukcesora do skutecznego działania w danych obszarach. Należyte 

przygotowanie sukcesora zwiększa szanse na dalsze funkcjonowanie firmy jak  

i może dawać możliwości do jej dynamicznego rozwoju w dalszym okresie działal-

ności. 

 

Słowa kluczowe: proces sukcesji, strategia, determinanty, rozwój, firma rodzinna  

 

 

1. Proces sukcesji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji  

i internacjonalizacji wymaga nowego podejścia, uwzględniającego nowe warunki 

konkurowania
2
. Przedsiębiorczość jest najprawdopodobniej najważniejszym czynni-

kiem rozwoju gospodarczego w epoce gospodarowania intensywnie wykorzystują-

cego wiedzę
3
. Zarządzanie i przedsiębiorczość nabierają szczególnego znaczenia  

                                                 
1 T. Łuczka, Makro- i mikroekonomiczne determinanty kapitału w małych i średnich przed-

siębiorstwach, Wyd. PP, Poznań 2013. 
2 Ergonomia – Technika i technologia – Zarządzanie, red. M. Fertsch, Wyd. Politechniki 

Poznańskiej, Poznań, 2009, s. 277. 
3 A. Surdej, K. Wach, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa 2010,  

s. 49. 
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w aspekcie firm rodzinnych przygotowujących się lub będących w trakcie przepro-

wadzania procesu sukcesji. Sukcesja w firmie rodzinnej może zostać zdefiniowana 

jako przekazanie kierowania firmą przez założyciela-właściciela następcy, którym 

może być albo członek rodziny, albo ktoś spoza rodziny (np. zawodowy menedżer)
4
. 

Prawidłowo przeprowadzony proces sukcesji powinien być w danym okresie 

strategicznym działaniem związanym z dalszym funkcjonowaniem firmy. Prawi-

dłowa sukcesja w dużym stopniu decyduje o dalszym prawidłowym funkcjonowaniu 

i rozwoju danego przedsiębiorstwa, lub w przypadku jej braku lub nieprawidłowego 

przeprowadzenia może decydować o zakończeniu funkcjonowania i zamknięciu 

przedsiębiorstwa rodzinnego. W aspekcie polskiej gospodarki nabiera to dużego 

znaczenia, ponieważ firmy rodzinne stanowią 1/3 wszystkich polskich przedsię-

biorstw (38% wśród mikroprzedsiębiorstw, 28% wśród małych przedsiębiorstw, 

14% wśród średnich przedsiębiorstw)
5
. W kontekście rozwoju i dalszego funkcjo-

nowania przedsiębiorstw rodzinnych na polskim rynku tak ważnym dlatego staje się 

odpowiednie i prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie procesu sukcesji w celu 

przekazania przedsiębiorstwa kolejnym pokoleniom.  

Niektórzy badacze (np. P. Poutziouris
6
) wskazują, że jednym z najważniej-

szych problemów przed jakim stają właściciele rodzinnych firm jest niechęć do stra-

tegicznego planowania procesu sukcesji. Proces międzypokoleniowej sukcesji na 

etapie przekazywania władzy w przedsiębiorstwie powinien być strategicznym pro-

cesem, od którego powinno być uzależniony dalsze funkcjonowanie firmy na rynku 

jak i jej rozwój.  

 

1.1. Determinanty w procesie sukcesji małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Do zasadniczych determinantów wpływających na prawidłowo przeprowadzo-

ny proces kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach procesu sukcesji 

należą (rys. 1): 

― personalna kontynuacja przedsiębiorstwa, 

― strategiczna kontynuacja przedsiębiorstwa, 

― organizacyjna kontynuacja przedsiębiorstwa, 

― finansowa kontynuacja przedsiębiorstwa. 

W dalszej części publikacji omówiono każdy z nich przedstawiając zagrożenia jak  

i szanse z nimi związane. 

                                                 
4 Ibidem, s. 54. 
5 Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, red. A. Kowalewska, PARP – PENTOR, War-

szawa, grudzień 2009, s. 67. 
6 Introduction: the Odyssey of the family business in the new economy, red. P. Poutziouris, 

Business School, Manchester 2000. 
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Rysunek 1. Determinanty zmiany generacyjnej w dynamicznym środowisku firmy

7 
 

 

1.2. Personalna kontynuacja przedsiębiorstwa 

 

W małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce istotną determinantą w pro-

cesie sukcesji jest przygotowanie sukcesora do zarządzania dotychczasowymi pra-

cownikami przedsiębiorstwa. Założyciele firm rodzinnych zakładanych po 1989 

roku często do dzisiaj zatrudniają pracowników, z którymi rozpoczynali działalność. 

Są to często osoby będące w bliskich i przyjacielskich relacjach z dotychczasowym 

właścicielem, często pełniące ważne role w działalności przedsiębiorstwa (w szcze-

gólności w firmach opartych na produkcji, np. kierownicy produkcji). Dodatkowo 

zdarzają się sytuacje, gdy zaufani pracownicy otrzymują dodatkowe wynagrodzenia, 

które nie są oficjalnie ujmowane w oficjalnym systemie wynagrodzeń firmy i wie  

o nich głównie właściciel (szczególnie w wypadku małych firm). W tym aspekcie  

w trakcie procesu sukcesji istnieją zagrożenia związane z niepewnością i obawami 

takich pracowników, co może również negatywnie oddziaływać na cały zespół.  

W potocznym języku – szczególnie w obszarze szkoleń z przywództwa – przyjęło 

się stwierdzenie, że „pracownicy przychodzą dla marki firmy, a odchodzą przez 

                                                 
7 Na podst. Familieninterne Unternehmensnachfolge. Erfolgs- und Risikofaktoren,  Werner 

Freund, Wiesbaden 2000 s. 53, za: Gries/May-Strobl/Paulini, 1997, s. 7. 
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szefa”. Ważne jest dlatego, aby w trakcie procesu sukcesji budować świadomość 

najważniejszych (najlepiej wszystkich) pracowników przez nowego następcę, m.in. 

o kontynuacji dotychczasowej polityki kadrowej; wynagrodzeń; polityki personal-

nej, przynajmniej w początkowym okresie. W wypadku wprowadzania zmian po-

winny być one przeprowadzane najlepiej po jakimś czasie od zakończenia procesu 

sukcesji i każdorazowo z jasnym przedstawieniem wdrażanych zmian. Tego typu 

proces wymaga wprowadzenia sukcesora w tajniki wynagrodzeń i zarządzania klu-

czowymi osobami w firmie przez dotychczasowego właściciela. Jest to istotne przy-

najmniej podczas procesu sukcesji, jak i w określonym okresie po jego zakończeniu.  

Kolejnym aspektem jest stosowanie sprawdzonych narzędzi i metod z obszaru 

zarządzania ludźmi i przywództwa. Nowy lider (sukcesor) powinien mieć wstępnie 

zbudowany autorytet przez dotychczasowego właściciela a także stopniowo budo-

wać go samodzielnie np. w wyniku wcześniejszego angażowania się w działalności 

firmy i poznanie jej pracowników. Biorąc pod uwagę, że sukcesor zostaje niejako 

nowym szefem firmy w szczególności powinien mieć zarówno wiedzę, umiejętno-

ści, jak i cechować się należytymi postawami charakterystycznymi dla skutecznego 

lidera. Przygotowanie do tej roli powinno następować już od najmłodszych lat jed-

nak w praktyce często się to nie zdarza, dlatego warto, aby już przed procesem suk-

cesji a także w trakcie jego trwania zadbać o umiejętności liderowania dla sukceso-

ra. Sprawdzonymi i skutecznymi metodami jest korzystanie z różnych metod, np.: 

― odpowiednie wykształcenie w tym obszarze (studia MBA; zarządzanie zaso-

bami ludzkimi; przywództwo; ekonomia; zarządzanie), 

― kursy, szkolenia, konferencje, seminaria, związane z przywództwem i lide-

rowaniem, coaching; zarządzanie ludźmi; zarządzanie procesami, 

― praktyka w firmie, np. podejmowanie wspólnych decyzji; oswajanie następcy 

z pracą z ludźmi, praktyka i staże w innych firmach w tym staże zagraniczne,  

― coaching – w trakcie którego sukcesor ma możliwość przygotowania się do 

nowej roli w indywidualnym procesie coachingowym pod opieką profesjonal-

nego coacha,  

― mentoring i doradztwo – w każdej chwili sukcesor może zasięgać opinii  

i konsultować dane sytuacje z osobą zaufaną i będącą autorytetem w tej dzie-

dzinie. 

Sukcesor powinien być świadomy i zdeterminowany, aby zdobywać wiedzę  

i umiejętności z tego obszaru. Nawet dla najzdolniejszych osób proces stawania się 

liderem jest ciężką, choć satysfakcjonującą podróżą, ciągłym uczeniem się i samo-

rozwojem
8
. W wypadku niechęci lub braku motywacji sukcesora, można określić 

wymagania dotyczące osiągnięć i realizacji określonych celów związanych z lide-

rowaniem i przewodzeniem, jednakże kluczowym aspektem w takim przypadku jest 

praca nad motywacją i wartościami następcy (np. w procesie coachingowym). 

 

 

 

                                                 
8 L.A. Hill, Proces stawania się liderem. Skuteczne przywództwo, Harward Business Review, 

Wyd. Helion, 2008, s. 8. 
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1.3. Strategiczna kontynuacja przedsiębiorstwa 

 

Strategiczna kontynuacja przedsiębiorstwa jest istotną determinantą podczas 

procesu sukcesji i w pewnym okresie po jego zakończeniu. Jej kontynuowanie przy-

najmniej w okresie sukcesji powinno być celem dla sukcesora w prowadzeniu firmy. 

W dalszym etapie w przypadku aktywnej (a nawet agresywnej) strategii rozwoju 

firmy, sukcesor może wprowadzać firmę na nowe rynki wraz z jej dynamicznym 

rozwojem. W przypadku takiej strategii nowego sukcesora, szansą dla małych  

i średnich polskich przedsiębiorstw mogą być kwestie rozwoju w następujących 

obszarach: 

1. Rozwój technologiczny – związany z rozwojem i wdrażaniem nowych techno-

logii; innowacjami; pracą w obszarze badań i rozwoju; współpracy z jednost-

kami badawczymi i naukowymi; jednoczesnej ochronie patentowej przez zgła-

szanie wzorów użytkowych i przemysłowych, patentów, znaków towarowych, 

itp.  

2. Rozwój gospodarczy – związany z otwarciem lub rozwojem współpracę  

z obcym kapitałem. Tego typu działania mogą być realizowane przez sukceso-

rów dzięki procesom internacjonalizacji – a więc zdobywania nowych rynków 

zagranicznych przez ekspansję sprzedaży, a nawet w dalszym okresie otwar-

ciem przedstawicielstw lub oddziałów firmy za granicą. W przypadku rozwoju 

gospodarczego opartego również na procesie internacjonalizacji należy zwra-

cać uwagę na siłę nabywczą w danym okresie, inflację jak również system wa-

lutowy i zmiany kursowe związane z procesami handlu lub wymiany z partne-

rami zagranicznymi. 

3. Rozwój socjologiczno-kulturalny – w tym obszarze sukcesor prowadzący 

firmę może działać na podstawie najnowszych trendów. Firma na podstawie 

nowych, przemyślanych wartości może doprecyzować, zmienić lub często do-

piero od nowa opracować wizję i misję przedsiębiorstwa, co może stać się si-

łami napędowymi jej funkcjonowaniu. W kontekście nowych trendów sukcesor 

może wdrożyć w firmie działania związane z CSR – społeczną odpowiedzial-

nością biznesu. Tego typu działania mogą determinować dalsze funkcjonowa-

nia i rozwój, np. pod kątem bezpieczeństwa i świadomości samych pracowni-

ków, jak i interesariuszy firmy. W szczególności może to mieć pozytywny 

wpływ dla rodzinnych firm produkcyjno-usługowych zakładanych w latach 

80., 90. XX wieku i działających w sektorze np. motoryzacyjnym, budowla-

nym czy kolejowym (np. zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych; lakiernic-

two przemysłowe; przemysł metalowy). W ostatnich latach wokół takich firm 

powstawały osiedla mieszkaniowe (np. domki jednorodzinne) i budowanie 

świadomości interesariuszy firmy w otoczeniu w ramach CSR może mieć duże 

znaczenie dla ich dalszego rozwoju i funkcjonowania.  

4. Rozwój polityczno-prawny – sukcesor powinien orientować się w wymaga-

niach ustawowo-prawnych związanych z funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  

W większości przypadków na etapie procesu sukcesji powinny być dobierane 

odpowiednie rozwiązania prawne w celu zabezpieczenia interesów rodzinnego 

przedsiębiorstwa (zarówno dotychczasowego właściciela, sukcesora, jak i in-

nych członków najbliższej rodziny mającej oczekiwania a czasami i roszczenia 
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co do spadku czy tzw. ojcowizny). Rozwiązania w obszarze prawnym i spad-

kowym są dlatego równie istotną determinantą dalszego pomyślnego działania 

sukcesora i firmy. W przypadku ich niezadawalającego rozwiązania dla 

wszystkich stron, w dalszym etapie mogą pojawiać się rodzinne spory, preten-

sje i wzajemne roszczenia, co może być niesprzyjającym i zniechęcającym 

czynnikiem w dalszej działalności sukcesora. 

Przyjęciu aktywnej strategii rozwoju firmy powinna towarzyszyć pełna świa-

domość sukcesora a także kontrola pozostałych obszarów działalności firmy (moż-

liwości firmy, morale załogi, kondycja finansowa, itp.) 

 

1.4. Operacyjna kontynuacja przedsiębiorstwa 

 

Operacyjna kontynuacja przedsiębiorstwa jest oparta na dotychczas funkcjonu-

jących w firmie procesach i działaniach operacyjnych. Jest ona związana przede 

wszystkim z procesami wewnątrz firmy, a więc: 

― procesy związane z zarządzaniem zasobami (w tym pracownikami – opisano  

w pkt 1.2), 

― zarządzanie relacjami z klientami i procesami sprzedaży (w tym realizacja wy-

robu), 

― zarządzanie procesami dostaw i zamówień, 

― zarządzanie procesami finansowymi (częściowo opisano w pkt 1.5). 

Sukcesor powinien być zaznajomiony z działaniami operacyjnymi, procesami  

i odpowiedzialnością w przedsiębiorstwie. Przygotowanie i poznanie powyższych 

obszarów powinno następować przed, lub w trakcie procesu sukcesji i być kontynu-

owane cały czas. Optymalizacja procesów powinna być jednym z głównych celów 

dla sukcesora, aby zwiększyć konkurencyjność na rynku i umożliwić realizację in-

nych determinantów kontynuacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Często stosowaną  

i sprawdzoną metodą do określenia, oceny i optymalizacji procesów operacyjnych 

jest podejście procesowe rekomendowane np. przez normy serii ISO-9001
9
. W kon-

tekście operacyjnej kontynuacji funkcjonowania przedsiębiorstwa istotną determi-

nantą jest zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Szybki i skuteczny dostęp do 

wiedzy (w tym dla sukcesora), cechuje nowoczesne samouczące się przedsiębior-

stwa. Jest to szczególnie ważne jeśli proces sukcesji został wymuszony przedwcze-

śnie i jest spowodowany, np. niespodziewaną śmiercią dotychczasowego właścicie-

la. W polskich rodzinnych przedsiębiorstwach, w których pracują wieloletni pra-

cownicy (często dobrych znajomych dotychczasowego właściciela), to oni właśnie 

dysponują ogromną wiedzą związaną z funkcjonowaniem firmy – jednak często 

niechętnie się nią dzielą. Tzw. drenaż tej wiedzy powinien odbywać się w bezpiecz-

ny sposób i małymi etapami, możliwie nawet przed rozpoczęciem procesu sukcesji. 

Jest to szczególnie istotne dla małych i średnich firm oferujących dany wyrób od 

wielu lat (bez stosownej dokumentacji) i przy znajomości procesu lub charaktery-

styki danego procesu tylko przez wybranych nielicznych pracowników. 

                                                 
9 Polska Norma PN-EN ISO 9001, Systemy Zarządzania Jakością. Wymagania, Polski Komi-

tet Normalizacyjny 2009. 
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1.5. Finansowa kontynuacja przedsiębiorstwa  

 

Dostęp do finansowania jest jedną z kluczowych determinant w przypadku 

strategicznego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw niemających dużego kapi-

tału finansowego, którym swobodnie mogłyby obracać. Kredyty bankowe są jednym 

z głównych źródeł finansowania zewnętrznego, wykorzystywanym w finansowaniu  

małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 

W przypadku przejmowania przedsiębiorstwa przez następcę z jednej strony 

istnieje duże zagrożenie przeinwestowania i stosowania zbyt odważnej strategii 

związanej z nadmiernymi inwestycjami i rozwojem w przedsiębiorstwie. Z drugiej 

strony podobnym zagrożeniem jest niewykorzystywanie szans i pojawiających się 

okazji z powodu bojaźliwości i asekuracyjnego stylu zarządzania przez nowego na-

stępcę. W praktyce, przedsiębiorcy często wykorzystują kapitał własny w finanso-

waniu działalności, czego deklarowanym powodem jest niechęć do zadłużania się, 

brak zdolności kredytowej, jak również brak wiedzy o zewnętrznym finansowaniu
10

. 

W celu uniknięcia obu skrajnych przypadków, w trakcie procesu sukcesji następca 

powinien być dobrze przygotowany do świadomego korzystania z różnych istnieją-

cych źródeł finansowania. Podstawowe narzędzia z ekonomii, umiejętność pracy  

z biznesplanem, świadomość finansowa i znajomość poszczególnych narzędzi zwią-

zanych z rynkiem kapitałowym powinny być istotnym aspektem w przygotowaniu 

sukcesora do świadomego zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz wykorzy-

stywania możliwości zewnętrznego finansowania. Sprawdzonym rozwiązaniem jest 

również wsparcie (w decyzjach w tym obszarze) dla następcy prowadzącego firmę, 

przez osoby lub instytucje kompetentne. Mogą do nich należeć analitycy, zausznicy, 

biura księgowe lub w skrajnych przypadkach funkcję konsultanta w obszarach fi-

nansowych może pełnić dotychczasowy właściciel/właściciele (np. z pozycji seniora 

lub po prostu w ramach doradztwa jako dotychczasowego właściciela).  

Warto więc zadbać o stosowne zapisy i uzgodnienia w tej kwestii w trakcie 

procesu sukcesji, np. spisując stosowną umowę, ustalając okres przejściowy w trak-

cie którego decyzje związane ze strategicznym rozwojem i wydatkami będą podej-

mowane wspólnie przez nowego właściciela i osoby do tego wyznaczone. Nie jest 

powszechnie stosowanym rozwiązaniem pełnienie takiej roli przez dotychczasowe-

go właściciela, jednakże czasami może to być jedyna szansa dla prawidłowego pro-

cesu sukcesji szczególnie, gdy dotychczasowy właściciel nie chce całkowicie odizo-

lować się od prowadzenia firmy (w przypadku firm kierowanych przez właścicieli  

i założycieli możemy mieć do czynienia z emocjonalnym utożsamianiem się z firmą 

i opóźnieniem lub brakiem zgody na odejście
11

). Tego typu rozwiązania nie należą 

do powszechnych i wymagają dużego zaangażowania obu stron (świadomości do-

tychczasowego właściciela jak i cierpliwości i pokory sukcesora). 

 

 

                                                 
10 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012 r., Bank PeKaO SA, Warszawa, styczeń 

2013. 
11 P. Paromida, J.H. Chua, J.J. Chrisman, Perceptions about the Extent of Succession Plan-

ning in Canadian Family Firms, „Canadian Journal of Administrative Sciences” 2009, vol. 

17, nr 3, s. 233–244. 
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Podsumowanie 

 

Odpowiednie zaplanowanie i przeprowadzenie procesu sukcesji związane  

z prawidłowym przygotowaniem sukcesora do roli prowadzenia firmy znacząco 

zwiększa szansę na dalsze funkcjonowanie firmy oraz daje szanse i możliwości dal-

szego jej rozwoju. Determinantami skutecznego procesu sukcesji jest dalsze funk-

cjonowanie przedsiębiorstwa odbywająca się w czterech głównych obszarach, tj. 

kontynuacja polityki personalnej, strategicznej, organizacyjnej i finansowej. Sukce-

sor powinien zdawać sobie sprawę, że działania w tych obszarach powinny być trak-

towane holistycznie, a nie odrębnie. Wzajemne oddziaływania są dość znaczące  

i sukcesor nie powinien zaniedbywać żadnego z obszarów, a oddziaływać na nie  

w ramach przyjętej strategii w połączeniu z własną wizją i misją (często przekształ-

caną lub zupełnie na nowo definiowaną przez sukcesora).  
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DETERMINANTS OF THE  FUNCTIONING AND DEVELOPMENT STRATEGY OF 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE SUCCESSION PROCESS 
 

Summary 
 

Among the owners of family business on the Polish market, there are large disparities in 

access, as well as at the level of technical knowledge related to the succession process in 

comparison to European companies (following  prof. T. Łuczka12). Therefore, in this study are 

                                                 
12 T. Łuczka, Makro- i mikroekonomiczne determinanty kapitału w małych i średnich przed-

siębiorstwach, Wyd. PP, Poznań 2013. 
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presented the determinants occurring in the process of succession along with the threats and 

opportunities that are associated with it. 

Proper functioning and further development of the company at the end of the succession and 

the successor company management are largely related to the issue of whether the process of 

succession takes into account the determinants presented in the article and will prepare a suc-

cessor to act effectively in these areas. Proper preparation of a successor during the succession 

process increases the chances for continued authority of the company and can provide oppor-

tunities for its dynamic development for a further period of activity.  

 

Keywords: succession process, strategy, determinants, development, family business 
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SREBRNA GOSPODARKA SZANSĄ ROZWOJU MSP 

 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów dotyczących roz-

woju „srebrnej gospodarki”, która oznacza działalność gospodarczą mającą na celu 

zaspokajanie potrzeb wynikających z procesu demograficznego starzenia się społe-

czeństwa. Zaprezentowano w ogólny sposób główne obszary oraz determinanty tego 

zjawiska w kontekście rozwoju gospodarczego kraju, ze szczególnym uwzględnie-

niem małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Słowa kluczowe: srebrna gospodarka, srebrny rynek, starzenie się społeczeństwa  

 

 

Wprowadzenie 

 

„Srebrna gospodarka” (silver economy) najogólniej oznacza działalność go-

spodarczą mającą na celu zaspokajanie potrzeb wynikających z procesu demogra-

ficznego starzenia się społeczeństwa. Koncepcja rozwoju zorientowanego na potrze-

by seniorów systemu gospodarczego wywodzi się z Japonii. Określa się ją również 

mianem „gospodarki senioralnej”, oznaczającej system usług i wytwarzania dóbr 

ukierunkowany na wykorzystanie potencjału nabywczego osób starszych i zaspoka-

jający ich potrzeby konsumpcyjne, bytowe oraz zdrowotne
1
. 

Podstawą omawianego zjawiska jest nurt naukowo-badawczy zwany geron-

technologią, obejmująca wiele zagadnień mających charakter interdyscyplinarny, 

dotyczących technologii i procesu starzenia się, a jej nadrzędnym celem jest popra-

wa codziennego życia starszych ludzi
2
. Tworzy ona różnego rodzaju rozwiązania 

dotyczące odpowiednich zmian w istniejących na rynku produktach i usługach oraz 

projektowania ich na nowo w celu dostosowania do potrzeb seniorów. 

Pojęcie „srebrna gospodarka” czasem w literaturze stosuje się zamiennie  

z określeniem „srebrny rynek” (silver market), który obejmuje dobra i usługi skie-

rowane przede wszystkim do zamożnych osób powyżej 50. roku życia, takie jak: 

dobra luksusowe, wysokiej jakości samochody, prywatna bankowość, usługi tury-

styczne, medyczne i okołomedyczne. 

                                                           
1 M. Rudnicka, A. Surdej, Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej  

w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 2013, s. 3. 
2 Gerontechnology. A sustainable investment in the future, red.  J. Graafmans, V. Taipale,  

N. Charness., IOS Press, Amsterdam 1998, s. 3. 
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Ważne jest, że „srebrna gospodarka” przechodzi różne etapy rozwoju. Na po-

czątku obejmuje tylko modyfikowanie istniejących produktów w celu zwiększenia 

ich użyteczności dla seniorów. Następnie projektowanie produktów specjalnie dla 

osób starszych, które już w fazie przed wprowadzeniem na rynek uwzględniały 

specyficzne potrzeby starszych jako konsumentów. W dalszej fazie przedsiębiorstwa 

koncentrują się na zaspokajaniu „wykreowanych”  potrzeb lub na wdrażaniu takich 

sposobów zaspokajania dotychczasowych potrzeb, które związane są z zastosowa-

niem najnowocześniejszych technologii
3
.  

Rozwój „srebrnej gospodarki” stanowi również jedno ze zaleceń wydanego 

przez Komisję Europejską raportu „Przyszłość demograficzna Europy”, w którym 

autorzy wskazują, że chodzi o tworzenie kombinacji odpowiednich warunków po 

stronie podaży, takich jak duża wrażliwość i elastyczność, wysoki poziom edukacji, 

badań i rozwoju oraz popytu objawiających się rosnącą siłą nabywczą starszych 

konsumentów
4
.  

Cechy i kierunki rozwoju „srebrnej gospodarki” określone zostały w tzw. de-

klaracji bońskiej
5
, w której wskazano, że aktywne przygotowanie gospodarki euro-

pejskiej na zmiany demograficzne oznacza szansę na poprawę jakości życia oraz 

poziomu konkurencyjności w Europie. Ma w tym m.in. pomóc: rozpowszechnianie 

wiedzy na temat szans rozwoju gospodarczego starzejącego się społeczeństwa, 

wspieranie regionalnego przemysłu i usług działających w sektorze srebrnej gospo-

darki, inicjowanie i stymulowanie wymiany doświadczeń oraz wspieranie inicjatyw 

politycznych w tej sferze. 

Należy stwierdzić, że rozwój „srebrnej gospodarki” wiąże się z wymiernymi 

korzyściami dla wszystkich grup społecznych. Oznacza bowiem poprawę warunków 

życia i pracy zawodowej. Dotyczy w szczególności takich dziedzin, jak: mieszkal-

nictwo, transport, komunikacja, ochrona zdrowia, kultura i rekreacja. Sprzyja pozy-

tywnym procesom integracji społecznej i solidarności pokoleń oraz społecznej od-

powiedzialności biznesu, wpisując się w proces budowy społeczeństwa obywatel-

skiego.  

 

 

Czynniki warunkujące rozwój „srebrnej gospodarki” 

 

Konieczność rozwoju „srebrnej gospodarki” wynika niewątpliwie z rosnącego 

procesu demograficznego starzenia się społeczeństw spowodowanego wydłużaniem 

się życia ludzkiego oraz niskim przyrostem naturalnym. W roku 1950 tylko 8% 

ludności na świecie miało powyżej 60 lat, w 2013 roku ludzi w tym wieku było już 

12%, a szacuje się, że w 2050 roku będzie ich aż 21%
6
. Ponadto starzenie ludności 

                                                           
3 P. Szukalski, Srebrna gospodarka, Demografia i Gerontologia Społeczna, Biuletyn Informa-

cyjny 2012, nr 7, s. 2. 
4 Europe’s demographic future. Facts and figures on challenges and opportunities, European 

Commission, Luxembourg 2007, s. 96. 
5 Bonn Declaration for the Silver Economy as an Opportunity for Quality of Life, Economic 

Growth and Competitiveness in Europe, www.silvereconomy-europe.org (13.10.2014). 
6 World Population Prospects: The 2012 Revision, Highlights and Advance Tables, United 

Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2013, s. 6. 
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w Europie będzie dużo intensywniejsze niż przeciętnie na świecie. W latach 1989–

2013 liczba osób w starszym wieku w Polsce wzrosła o prawie 1,9 mln a jej udział 

w ogólnej populacji wzrósł z 10% w 1989 roku do 14,7% w 2013 roku. W perspek-

tywie najbliższych 20 lat nadal będzie wzrastać liczba osób w wieku powyżej 65 lat. 

Wzrost ten będzie bardzo dynamiczny ze względu na wchodzenie do tej grupy wie-

ku, najliczniejszych w całym okresie powojennym, roczników osób urodzonych  

w latach 50. i 60. ubiegłego wieku
7
. 

Ponadto funkcjonowanie „srebrnej gospodarki” warunkuje uczestnictwo osób 

starszych w życiu gospodarczym i społecznym. Problem ten można wyjaśnić na 

podstawie różnych teorii społecznego starzenia się
8
. Przykładem jest teoria wycofa-

nia się, która zakłada, że osoby starsze powoli, lecz systematycznie, wycofują się  

z pełnienia dotychczasowych ról społecznych, aby mogły je przejąć osoby młodsze. 

Odmienne podejście prezentuje teoria aktywności, która podkreśla fakt większej 

satysfakcji z życia osób starszych, bardziej zaangażowanych w różne relacje spo-

łeczne. Wskazuje również na trudności ze znalezieniem nowych ról społecznych dla 

utraconych, wskutek przejścia na emeryturę. Z kolei teoria modernizacji koncentruje 

się na zjawisku obniżania się statusu społecznego osób starszych, wynikającego  

z przemian cywilizacyjnych. Postęp techniczny automatycznie obniża bowiem kon-

kurencyjność starszych pracowników, mniej chętnych do podnoszenia swych kwali-

fikacji zawodowych i powoduje ich wycofywanie się z rynku pracy.  

Przejście na emeryturę oznacza zmianę trybu życia oraz łączy się z ułożeniem 

na nowo relacji z rodziną i otoczeniem społecznym. W polskich warunkach dodat-

kowo wiąże się ze znacznym zmniejszeniem dochodów. Trudno się  zatem dziwić, 

że część osób nie chcąc rezygnować z dotychczasowego standardu życia i nie korzy-

stać z pomocy państwa lub rodziny, stara się podjąć pracę. Z badań ankietowych 

CBOS-u z 2012 roku wynika, że tylko 11% osób emerytów pracuje zarobkowo,  

a 69% niepracujących emerytów nie jest wcale zainteresowanych podjęciem pracy. 

Jednak aż 87% obecnych 30-, 40- i 50-latków planuje na emeryturze nadal praco-

wać
9
. Z kolei badania przeprowadzone w Niemczech dowodzą, że wskutek obniża-

nia się wysokości świadczeń liczba pracujących emerytów w porównaniu z rokiem 

2000 wzrosła tam aż o 60%
10

.  

Kolejną determinantą „srebrnej gospodarki” jest system emerytalny. Z jednej 

strony wysokość świadczeń emerytalnych określa siłę nabywczą emerytów. Z dru-

giej strony wpływa na poziom aktywności zawodowej starszych osób. Przywileje 

emerytalne zmniejszają chęć podjęcia pracy zarobkowej. Według danych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS  

w marcu 2013 roku wyniosła 1 954,20 zł, przy czym dla populacji mężczyzn była to 

kwota 2394,84 zł, zaś dla populacji kobiet – 1653,03 zł. Z kolei pobieraną przez 

                                                           
7 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski  

w świetle prognozy na lata 2014–2050, GUS, Warszawa 2014, s. 3, 6. 
8 J. Halicki, Społeczne teorie starzenia się, w: Zostawić ślad na ziemi, red. M. Halicka,  

J. Halicki, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 258–262.  
9 Sposoby spędzania czasu na emeryturze. Komunikat z badań, BS/106/2012, CBOS, War-

szawa, s. 2.  
10 Coraz więcej emerytów w Niemczech musi sobie dorabiać, 2013, www.wyborcza.pl 

(29.05.2013). 
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największą liczbę świadczeniobiorców była emerytura w wysokości 1513,06 zł
11

. 

Wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce trudno zatem uznać za satysfakcjonu-

jącą. Demograficzne starzenie się społeczeństw grozi niedoborem pracowników  

i załamaniem publicznego systemu emerytalnego. Jedną z szans na jej poprawę jest 

niewątpliwie rozwój dodatkowych (zwłaszcza zakładowych)  systemów emerytal-

nych
12

.  

W literaturze wskazuje się, że w przyszłości proces starzenia się społeczeństwa 

wywołać może negatywne zjawisko kurczenia się zasobów siły roboczej, objawiają-

ce sią brakiem w najbliższych kilkudziesięciu latach w krajach wysokorozwiniętych 

wystarczającej liczby pracowników. Problem ten rozwiązać można przez znaczne 

zwiększenie aktywności zawodowej osób starszych
13

. W Polsce niestety od wielu lat 

obserwuje się zbyt wczesną dezaktywizację zawodową starszych ludzi. Polska jest 

krajem o jednym z najniższych wskaźników zatrudnienia pracowników powyżej 50. 

roku życia w UE. Oznacza to, że potencjał, wiedza i umiejętności dużej grupy zdol-

nych do pracy osób wieku z pokolenia 50+ nie są wykorzystywane przez polską 

gospodarkę i społeczeństwo. Z raportu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

wynika, że w Polsce w grupie wiekowej 50–64 lat pracowało 55,1%.  Z kolei śred-

nia unijna w tym czasie wynosiła 59,8%
14

.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom zaawansowania srebrnej go-

spodarki jest również polityka państwa ukierunkowana na poprawę sytuacji na ryn-

ku pracy osób z pokolenia 50+, która obejmuje trzy główne obszary
15

: działania  

w obszarze reform systemu emerytalnego i socjalnego, przeciwdziałanie dyskrymi-

nacji oraz promowanie zatrudniania osób w dojrzałym wieku, a także działania na 

rzecz zwiększania zdolności do pracy osób starszych. Aktywizacji zawodowej osób 

powyżej pięćdziesiątego roku życia służy na przykład stosowanie wyższych emery-

tur dla dłużej pracujących i niższych świadczeń przy wcześniejszych emeryturach
16

. 

W obszarze drugim mieszczą się instrumenty powodujące zmianę nastawienia pra-

codawców do zatrudniania starszych pracowników, takie jak stosowanie ulg podat-

kowych dla firm zatrudniających bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia. 

Zwiększenie współczynnika zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia stanowi za-

tem współcześnie ważne wyzwanie dla gospodarki. W realizacji tego celu wydaje 

się być pomocne wprowadzenie pewnych rozwiązań realizowanych na duńskim 

                                                           
11 Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 

roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, 

Warszawa 2013, s. 15.  
12 M. Szczepański, Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na 

przykładzie Polski, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 13. 
13 S.A. Nyce, S.J. Schieber, Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 201. 
14 Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w roku 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, http://www.mpips.gov.pl 

(29.10.2014). 
15 K. Bałandynowicz-Panfil, Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla 

polityki państwa, w: Determinanty aktywności zawodowej osób starszych, red. Z. Wiśniewski, 

Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 16. 
16 Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus, „Biuletyn Obserwatorium Regionalnych 

Rynków Pracy” 2012, nr 17, s. 4.  
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rynku pracy związanych z koncepcją flexicurity, stanowiącą połączenie dwóch an-

gielskich terminów flexibility – elastyczność oraz security – bezpieczeństwo
17

. Trze-

ci obszar polityki państwa stanowią takie działania jak promocja zdrowia i ułatwie-

nia podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na podjęcie pracy. 

Przykładem są szkolenia organizowane dla osób starszych przez Centrum Inicjatyw 

Senioralnych, dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

Uniwersytety Trzeciego Wieku, w których osoby w wieku emerytalnym mogą zdo-

bywać wiedzę naukową, podtrzymując a nawet zwiększając swoją sprawność inte-

lektualną, a czasem i fizyczną. 

Warto zauważyć, że osoby o wyższym poziomie kwalifikacji wykonujące inte-

resującą pracę i zaangażowane w jej wykonywanie są bardziej związane z rynkiem 

pracy niż osoby o niskich kwalifikacjach wykonujące ciężkie prace fizyczne. Należy 

jednak pamiętać, że niekorzystne rozwiązania prawne oraz niechęć pracodawców do 

zatrudniania osób starszych niezależnie od osobistych preferencji będą zmuszały je 

do opuszczenia rynku pracy
18

. 

Istotnym czynnikiem wpierającym rozwój srebrnej gospodarki jest zarządzanie 

wiekiem, co prowadzi do pełniejszego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich 

przez zapewnienie warunków pracy dostosowanych do wieku i możliwości zatrud-

nionych oraz ułatwienie współpracy między pracownikami w różnym wieku. We-

dług Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) 

istnieje 8 kluczowych wymiarów zarządzania wiekiem
19

: 

 rekrutacja, 

 kształcenie, szkolenia i uczenie się przez całe życie, 

 planowanie i rozwój kariery zawodowej, 

 elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia, 

 ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy, 

 przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy, 

 zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę, 

 podejście kompleksowe. 

Wszystkie wymienione obszary zarządzania wiekiem wpływają na funkcjono-

wanie „srebrnej gospodarki”. Na przykład praca zgodna z zasadami ergonomii to 

działania mające na celu optymalizację obciążeń występujących w środowisku pracy 

i związanych z wykonywana pracą
20

, co może przyczynić się do wydłużenia życia  

                                                           
17 A. Borowiec, M. Rembiasz, Pokolenie 50+ na rynku pracy – wybrane problemy,  

w: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red.  

M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014,  

s. 315. 
18 M. Rembiasz, Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym – wybrane problemy,  

w: Reformowanie systemów emerytalnych – Porównania i oceny, Wyd. Politechniki Poznań-

skiej, Poznań 2013. 
19 A Guide to Good Practice in Age Management, European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions, Dublin 2006, s. 7. 
20 A. Górny, Human Factor and Ergonomics in Essential Requirements for the Operation of 

Technical Equipment, w: HCI International 2014 – Posters’ Extended Abstracts: Proceedings 

of International Conference, HCI International 2014, red. C. Stephanidis, Heraklion, Crete, 

Greece, June 22–27 2014.  
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i zdrowia zatrudnionych. W aspekcie mikroekonomicznym zarządzanie wiekiem 

przynosi korzyści pracodawcom oraz pracownikom. W ujęciu makroekonomicznym 

jest sposobem na utrzymanie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia,  sprzyja 

pełniejszemu dostosowaniu się do zasad gospodarki opartej na wiedzy i służy roz-

wojowi gospodarczemu kraju
21

. 

Do uwarunkowań budowy „srebrnej gospodarki” należy ogólny stan zdrowia 

seniorów.  Zgodnie z badaniami GUS-u przeprowadzonymi w 2013 roku, odsetek 

osób chorujących przewlekle lub cierpiących na długotrwałe problemy zdrowotne 

rośnie wraz ze starzeniem się społeczeństwa.  Odsetek ten wśród osób w wieku 25–

44 lata wyniósł 17,5%, a w grupie osób w wieku 70 lat i więcej – 79,0%. Na pyta-

nie, czy z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych respondenci mieli ogra-

niczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują, 80% 

badanych odpowiedziało, że nie miało żadnych trudności. Ograniczona zdolność do 

funkcjonowania wzrastała wraz z wiekiem badanych. W grupie wieku 70 lat i więcej 

tylko 47,1% badanych osób nie odczuwało żadnych ograniczeń w tym względzie. 

Ale zakup koniecznych leków był dużym obciążeniem finansowym dla 53,9% go-

spodarstw emerytów
22

. 

Ponadto potencjalną barierą aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu gospo-

darczym jest konieczność świadczenia usług opiekuńczych w stosunku do członków 

rodziny, przede wszystkim wnuków. Może to stanowić powód skrócenia okresu 

aktywności zawodowej oraz braku możliwości korzystania z produktów i usług 

skierowanych do seniorów. 

Z kolei czynnikiem wspierającym rozwój „srebrnej gospodarki” jest wdrażanie 

różnego rodzaju rozwiązań wchodzących w skład polityki senioralnej opartej na 

koncepcji aktywnego starzenia się i mającej na celu aktywizowanie osób starszych. 

Polityka senioralna obejmuje celowe działania organów administracji publicznej 

wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania  

i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Celem polityki 

senioralnej jest wspieranie i zapewnienie możliwości starzenia się w zdrowiu oraz 

prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego 

życia. W obszarze relacji międzypokoleniowych wyraża się to propagowaniem soli-

darności pokoleń jako normy kierunkowej w społeczeństwie, polityce społecznej, 

kulturze oraz na rynku pracy
23

. 

Budowa „srebrnej gospodarki” wymaga zmian mentalnych wśród seniorów. 

Jeśli zaczną oni w mniejszym stopniu oczekiwać opieki ze strony rodziny oraz ogra-

nicza pełnienie wobec innych funkcji opiekuńczych, to staną się aktywnymi uczest-

nikami rynku usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, kulturalnych i turystycznych. Jeśli 

w mniejszym stopniu będą skłonni do oszczędzania w celu pomocy lub przekazania 

                                                           
21M. Rembiasz, Zarządzanie wiekiem – odpowiedź na zmiany demograficzne w gospodarce 

opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 809, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, s. 508. 
22 Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014, s. 34, 

59. 
23 Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Załącznik do 

uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 118), Monitor Polski 

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 4.02.2014 r. 
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majątku następnej generacji, to w większym stopniu będą nastawieni na korzystanie 

ze starości. Wolny czas i środki finansowe umożliwią im realizację trudnych do 

wykonania we wcześniejszych etapach życia planów związanych z samorozwojem  

i spełnianie marzeń. 

 

 

Obszary i perspektywy rozwoju srebrnej gospodarki 

 

Wzrost populacji ludzi starszych powoduje konieczność znacznych przekształ-

ceń w funkcjonowaniu zarówno gospodarki, jak i kultury czy edukacji. Uwzględnie-

nie zróżnicowania możliwości, potrzeb i oczekiwań ludzi starszych, z uwzględnie-

niem specyfiki narodowej, stanowi wyzwanie, a zarazem szansę zrównoważonego 

rozwoju. Konieczne jest zatem tworzenie warunków sprzyjających aktywności za-

wodowej ludzi starszych oraz dostrzeganie aspektów mnożnikowych i zatrudnie-

niowych związanych z opieką nad seniorami
24

. 

Uznaje się, że „srebrna gospodarka” nie powinna być traktowana jako samo-

dzielny sektor gospodarki, lecz raczej jako część rynku, która obejmuje wiele sekto-

rów przemysłu i finansów. W literaturze przedmiotu określa się następujące seg-

menty „srebrnego rynku”
25

:
 
 

 technologie informacyjne (IT) w systemie opieki zdrowotnej,  

 adaptacja mieszkań i usługi ułatwiające życie w coraz większym stopniu opar-

tych na IT, 

  usługi mające na celu ułatwianie niezależności i możliwości samodzielnego 

życia seniorów, również z coraz większym wykorzystaniem IT, 

 technologie medyczne oparte na wiedzy z zakresu gerontologii (np. wspierają-

ce słuch i wzrok), prowadzące m.in do zmniejszenia kosztów ochrony zdrowia, 

 edukacja i kultura skierowana dla seniorów, mające na celu zagospodarowanie 

ich czasu wolnego i podniesienie umiejętności np. z zakresu IT,  

 technologie informacyjne i media związane z medycyną i zapewnieniem bez-

pieczeństwa życia ludzi starszych, 

 różnego rodzaju produkty i usługi oparte na wykorzystaniu robotyki umożli-

wiające samodzielne życie osobom starszym z ciężkimi schorzeniami zdrowot-

nymi, 

 transport, w tym technologie skupione na zapewnieniu bezpieczeństwa senio-

rów w ruchu samochodowym, 

 rekreacja, podróże, kultura i rozrywka, 

 fitness i wellness związane ze zwiększaniem świadomości zdrowego stylu 

życia, 

 branża odzieżowa i modowa (wspierająca również integrację społeczną), 

                                                           
24 J. Orczyk, Czy starzenie się ludności krajów UE  może być szansą, czy musi być hamulcem 

rozwoju? Wystąpienia panelistów, w: Polska w Europie – Przyszłość demograficzna, 

Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012, s. 294. 
25 P. Enste, G. Naegele, V. Leve, The Discovery and Development of the Silver Market in 

Germany, w: The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demo-

graphic Change, red. F. Kohlbacher, C. Herstatt, Springer, Heidelberg 2008, s. 330–331. 
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 różne sługi ułatwiające codzienne życie i inne prace domowe, 

 ubezpieczenia dotyczące głównie form ryzyka związanych ze starszym wie-

kiem, 

 usługi finansowe dla osób starszych skoncentrowane głównie na utrzymaniu 

majątku i zapobieganiu utracie oszczędności. 

„Srebrni konsumenci” stanowią grupę niejednorodną pod względem wieku, 

poziomu dochodów, posiadanego majątku, wykształcenia, sytuacji rodzinnej oraz 

aktywności w życiu gospodarczym i społecznym oraz odmiennego stylu życia. 

Wymaga to od przedsiębiorstw działających na „srebrnym rynku” tworzenia dość 

zróżnicowanej oferty produktów i usług.  

Wydaje się, że „srebrna gospodarka” ma znaczny potencjał rozwojowy rów-

nież dla firm należących do sektora MSP. Wynika to z takich cech przedsiębiorstw 

tej wielkości, jak:  

 zdolność do szybkiego reagowania na potrzeby rynku wyrażająca się możliwo-

ścią tworzenia oferty opartej na ściśle określonych potrzebach seniorów, 

 bliski kontakt z klientem, który jest bardzo ważny dla osób starszych, 

 działalność w bardzo tradycyjnych dziedzinach, do których starsi konsumenci 

są przyzwyczajeni (np. usługi związane z wszelkiego rodzaju naprawami, szy-

ciem odzieży na miarę itp.), 

 coraz większe zainteresowanie wprowadzaniem nowoczesnych technologii 

(związana z tym szansa w postaci wprowadzania rozwiązań w dziedzinie ge-

rontechnologii), 

 rosnące zaangażowanie w proces internacjonalizacji działalności (możliwość 

sprzedaży produktów i usług za granicę seniorom cechującym się wyższą siłą 

nabywczą). 

Warto również podkreślić, że na rozwój srebrnej gospodarki znaczący wpływ 

ma postawa starzejących się przedsiębiorców, którzy sami potrafią określić potrzeby 

konsumentów z pokolenia 50+ oraz dostrzec ich potencjał
26

. 

Według wciąż nielicznych badań przeprowadzonych nad „srebrną gospodarką” 

w Polsce ma ona duży potencjał rozwojowy. Wskazują na to czynniki takie jak: 

znaczący wzrost grupy konsumentów powyżej 65 roku życia do 23,2% w 2035 roku, 

stopniowy wzrost zamożności osób starszych, zmiany mentalności seniorów, pod-

wyższanie poziomu wykształcenia oraz poprawę stanu zdrowia, pozwalającą na- 

konsumpcję kompensacyjną. 

 

 

Podsumowanie  

 

Perspektywa rozwoju demograficznego Polski na najbliższych kilkanaście lat 

wymaga większego zainteresowania omawianym problemem. Rosnąca liczba star-

szych mieszkańców oznacza dla kraju konieczność zwiększenia wydatków publicz-

nych na świadczenia społeczne, opiekę medyczną i usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne 

często kosztem zmniejszenia nakładów na inne ważne cele takie jak: edukacja, ba-

                                                           
26 J.I. Wassel, Business and ageing: boomer effect on conumers and marketing, w: Handbook 

of sociology of aging, red. R.A. Settersten jr, J.L. Angel, New York 2011. 
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dania i rozwój, infrastruktura. Stanowi, zatem realne zagrożenie dla wzrostu gospo-

darczego i utrzymania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki.  

Kompleksowe podejście do budowy „srebrnej gospodarki” obejmujące przede 

wszystkim: wspieranie inicjatyw dotyczących projektowania i wdrażania produktów 

i usług dla seniorów, aktywizację zawodową osób z pokolenia 50+ i starszych oraz 

poprawę warunków ich pracy, wdrażanie strategii zarządzania wiekiem, promocja 

zdrowia i aktywnego starzenia się a także zwiększenie uczestnictwa seniorów  

w życiu gospodarczym i społecznym, może ograniczyć niebezpieczeństwo ograni-

czenia rozwoju ekonomicznego kraju. Wpływa bowiem na poprawę wydajności 

pracy i wzrost siły nabywczej starzejącego się społeczeństwa. 

Demograficzne starzenie się społeczeństw spowodowane wydłużaniem się ży-

cia ludzkiego jest procesem nieuchronnym i nieodwracalnym. Wysoki odsetek lud-

ności starszej w populacji powinien być traktowany raczej jako wyzwanie, a nie 

jako zagrożenie. Polscy przedsiębiorcy wciąż jeszcze nie potrafią dostatecznie doce-

nić i wykorzystać możliwości swoich starszych pracowników i rosnący potencjał 

starszych konsumentów, oczekujących na wprowadzenie innowacyjnych i dostoso-

wanych do ich potrzeb produktów i usług. Wydaje się zatem, że małe i średnie 

przedsiębiorstwa zainteresowane własnym rozwojem powinny podjąć próbę zaanga-

żowania w proces tworzenia „srebrnej gospodarki” w Polsce. 

 

 
Literatura 

 

A Guide to Good Practice in Age Management, European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions, Dublin 2006. 

Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus, Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków 

Pracy 2012, nr 17. 

Bonn Declaration for the Silver Economy as an Opportunity for Quality of Life, Economic 

Growth and Competitiveness in Europe, www. silvereconomy-europe.org (13.10.2014). 

Borowiec A., Rembiasz M., Pokolenie 50+ na rynku pracy – wybrane problemy, w: Systemy 

zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red.  

M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 

2014. 

Coraz więcej emerytów w Niemczech musi sobie dorabiać, 2013, www.wyborcza.pl 

(29.05.2013). 

Enste P., Naegele G., Leve V., The Discovery and Development of the Silver Market in Ger-

many, w: The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demo-

graphic Change, red. F. Kohlbacher, C. Herstatt, Springer, Heidelberg 2008.  

Europe’s demographic future. Facts and figures on challenges and opportunities, European 

Commission, Luxembourg 2007. 

Gerontechnology. A sustainable investment in the future, red. J. Graafmans, V. Taipale,  

N. Charness, , IOS Press, Amsterdam 1998.  

Górny A., Human Factor and Ergonomics in Essential Requirements for the Operation of 

Technical Equipment, w: HCI International 2014 – Posters’ Extended Abstracts: Pro-

ceedings of International Conference, red. C. Stephanidis, HCI International 2014, He-

raklion, Crete, Greece, June 22–27 2014.  

Halicki J., Społeczne teorie starzenia się, w: Zostawić ślad na ziemi, red. M. Halicka, J. Ha-

licki, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.  



148 Małgorzata Rembiasz 

 

K. Bałandynowicz-Panfil, Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki 

państwa, w: Determinanty aktywności zawodowej osób starszych, red. Z. Wiśniewski, 

Dom Organizatora, Toruń 2009. 

M. Szczepański, Stymulatory i bariery rozwoju zakładowych systemów emerytalnych na 

przykładzie Polski, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 

Nyce S.A., Schieber S.J., Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, Wyd. Na-

ukowe PWN, Warszawa 2011. 

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014. 

Orczyk J., Czy starzenie się ludności krajów UE  może być szansą, czy musi być hamulcem 

rozwoju?, Wystąpienia panelistów, w: Polska w Europie – Przyszłość demograficzna, 

Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa 2012, s. 294. 

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w roku 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki, http://www. 

mpips.gov.pl (29.10.2014). 

Rembiasz M., Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym – wybrane problemy,  

w: Reformowanie systemów emerytalnych – Porównania i oceny, Wyd. Politechniki Po-

znańskiej, Poznań 2013. 

Rembiasz M., Zarządzanie wiekiem – odpowiedź na zmiany demograficzne w gospodarce 

opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 809, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014. 

Rudnicka M., Surdej A., Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej  

w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 2013. 

Sposoby spędzania czasu na emeryturze. Komunikat z badań, BS/106/2012, CBOS, Warszawa 

2012. 

Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 

roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarial-

nych, Warszawa 2013. 

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle 

prognozy na lata 2014–2050, GUS, Warszawa 2014. 

Szukalski P., Srebrna gospodarka, Demografia i Gerontologia Społeczna, Biuletyn Informa-

cyjny 2012, nr 7. 

Wassel J.I., Business and ageing: boomer effect on conumers and marketing, w: Handbook of 

sociology of aging, red. R.A. Settersten jr, J.L. Angel, New York 2011. 

World Population Prospects: The 2012 Revision, Highlights and Advance Tables, United 

Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2013. 

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020, Załącznik do 

uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 118), Monitor Polski 

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 4.02.2014 r. 

. 

 

SILVER ECONOMY 

 

Summary  

 

This article presents some problems for the development of "silver economy", which 

means an economic activity aimed at meeting the needs arising from the process of 

demographic aging. It is presented in a general way the main areas and determinants of this 

phenomenon in the context of the country's economic development, with a particular focus on 

small and medium-sized enterprises. 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INTERNETOWA W BLOGOSFERZE  

 

 

Streszczenie 

 

Gwałtowny rozwój internetu spowodował poszukiwanie nowych możliwości 

jego wykorzystania. Przedsiębiorcy, którzy z definicji cechują się kreatywnością 

oraz elastycznością, wykorzystują te możliwości tworząc nowe modele biznesowe 

przystosowane do tego medium. Obecnie wyróżnia się wiele nowych modeli bizne-

sowych, które powstały właśnie dzięki internetowi. Autorki szczególną uwagę 

zwracają na tzw. model reklamowy i specyficzny sposób powstawania przedsię-

wzięć wykorzystujących ten model w blogosferze. Blogi coraz częściej stają się 

źródłem możliwości biznesowych, a zarabianie na blogu jest takim samym rodzajem 

przedsiębiorczości, jak tradycyjne uzyskiwanie korzyści materialnych ze sprzedaży 

produktów. Opisany model wydaje się być jednym z ciekawszych modeli bizneso-

wych powstałych w wyniku pojawienia się internetu. Okazuje się jednak, że nie 

wystarczy tylko wytrwałość w dokonywaniu ciekawych wpisów oraz uznanie czy-

telników, by móc się z bloga utrzymać. Potrzebne są także umiejętności biznesowe  

i wyszukiwanie możliwości zarobkowania na swoim blogu.  

 

Słowa kluczowe: internet, przedsiębiorczość, blogosfera 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zdolność do postrzegania rzeczy w inny sposób, łatwość dostosowywania się 

do zmieniających się warunków panujących w otoczeniu, a także umiejętność two-

rzenia przykuwającej uwagę wizji przyszłości, to jedne z ważniejszych cech odno-

szącego sukcesy przedsiębiorcy. Nic więc dziwnego, że wraz z upowszechnieniem 

się internetu, w gospodarce pojawiła się nowa odmiana przedsiębiorczości, wyko-

rzystująca inne narzędzia i odbywająca się w odmiennym środowisku. Globalna 

ekspansja internetu oraz zmiany technologiczne, zwłaszcza technologii informacyj-

no-komunikacyjnych TIK (ang. ICT), umożliwiły przedsiębiorcom dotarcie do no-

wych rynków oraz tworzenie nowych modeli biznesowych. Według raportu Euro-

pejskiej Agencji Cyfrowej z 2013 roku, w zasięgu sieci stacjonarnych było 88% 
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polskich gospodarstw domowych
1
. W czasach, w których znaczna część społeczno-

ści ma dostęp do internetu wykorzystanie go do celów biznesowych wydaje się 

istotne, a często wręcz niezbędne. Zignorowanie takiej możliwości może doprowa-

dzić do marginalizacji firmy.  

Mimo że od wielu już lat internet jest wykorzystywany także w biznesie, cały 

czas poszukiwane są nowe możliwości generujące korzyści ekonomiczne, a nie 

wszystkie jego zastosowania zostały zidentyfikowane i wykorzystane w praktyce. 

Ponadto, jak zauważyła już dziesięć lat temu M. Łoboda, w sieci przedsiębiorca jest 

pobudzany przez odkrywanie i ulepszanie metod i narzędzi jakie są tam stosowane, 

co może kreować nowe rozwiązania innowacyjne
2
. 

Pod koniec lat 90. XX wieku powstawało i rozwijało się wiele firm wykorzy-

stujących możliwości internetu do celów gospodarczych. Niektórym udawało się 

pokonać napotykane trudności, inne zaś szybko upadały
3
. Historie sukcesów wiel-

kich biznesów, głównie z Doliny Krzemowej, cieszyły się dużym zainteresowaniem 

obserwatorów, co przełożyło się pośrednio na rosnące wsparcie inwestorów dla tego 

typu przedsiębiorstw. Firmy takie jak Yahoo! czy e-Bay są przykładem tego, jak 

skutecznie można działać w środowisku internetowym. Ich przetrwanie może być 

uwarunkowane niezwykłą elastycznością i szybkim dostosowywaniem się do zmie-

niających warunków. 

Internet może także wspierać działalność przedsiębiorczą przez ułatwianie po-

zyskiwania informacji przez małe firmy, które w łatwy sposób mogą pozyskać dane 

dotyczące poszczególnych rynków, regulacji prawnych, stosowanych rozwiązań itp. 

Prosty staje się także dostęp do wiedzy menedżerskiej, tak bardzo istotnej w prowa-

dzeniu małej firmy
4
. Dzięki niemu małe firmy otrzymują dostęp do zarezerwowa-

nych wcześniej tylko dla korporacji narzędzi. Technologie internetowe umożliwiają 

przedsiębiorstwom obniżenie kosztów działalności, jak również ułatwiają ekspansje 

międzynarodowe.  

 

 

Definiowanie przedsiębiorczości internetowej 

 

Istnieje wiele definicji takich pojęć jak przedsiębiorstwo czy przedsiębior-

czość, jednak przedsiębiorczość, będąc kategorią szerszą od kategorii przedsiębior-

stwa, przysparza badaczom więcej problemów i powoduje naukowe dysputy doty-

czące definiowania tak złożonego pojęcia. Problem definicyjny pogłębia się przy 

przedsiębiorczości internetowej, pojawia się bowiem dodatkowa komplikacja  

w postaci nowej płaszczyzny funkcjonowania.  

                                                 
1 https:/ /mac. gov. pl/ aktualnosci/ coraz- blizej- celow- europejskiej- agendy- cyfrowej-

komisja-europejska-publikuje-wyniki (11.11.2014). 
2 M. Łoboda, Internet – inkubator przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość internetowa, red. 

M. Łoboda, R. Mącik, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 12. 
3 D. Barnes, M. Hinton, S. Mieczkowska, Avoiding the fate of the dotbombs: lessons from 

three surviving dotcom start‐ups, „Journal of Small Business and Enterprise Development”  

2004, vol. 11 (3), s. 329–337. 
4 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje na swoich stronach wiele kursów  

e-learningowych, www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-biznesowe.html (28.12.2014).  
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Przedsiębiorczość internetowa jest definiowana jako „przedsiębiorczość upra-

wiana w sieci, za pomocą narzędzi sieciowych, przy wykorzystaniu stwarzanych 

przez sieć możliwości, z zastosowaniem różnych modeli biznesu internetowego”
5
. 

Przedsiębiorczość sieciowa może być w całości zależna od sieci, bądź tylko przez 

nią wspierana. 

B. Glinka oraz S. Gudkova traktują przedsiębiorczość internetową bardziej 

ogólnie, jako  „przedsięwzięcia biznesowe realizowane z wykorzystaniem technolo-

gii internetowych”
6
.  

Wraz z przedsiębiorczością internetową pojawiło się pojęcie przedsiębiorcy in-

ternetowego, literatura przedmiotu używa czasami sformułowania e-entrepreneur, 

netpreneur technopreneur, określając nim przedsiębiorcę, który tworzy innowacyjną 

zawartość, oprogramowanie, usługi bądź produkty dostarczane za pomocą sieci 

cyfrowych – obecnie sieci internet
7
. Cardullo przytacza cechy charakterystyczne dla 

przedsiębiorców internetowych (nazywając ich właśnie netpreneurs albo technopre-

neurs) albo odróżniające ich od innych typów przedsiębiorców. Należą do nich: 

 zdolność do wprowadzania istotnych zmian w krótkim czasie, 

 elastyczność i zdolność do natychmiastowego podejmowania decyzji, 

 dynamizm, jako że w stale zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorca interne-

towy zyskuje dzięki wprowadzanym innowacjom oraz nowatorstwu
8
. 

 

 

Nowe modele e-biznesowe  

 

W XX wieku zaobserwowano wzrost liczby przedsiębiorców powiązanych  

z gospodarką opartą na wiedzy. Przez ostatnie 40 lat przedsiębiorcy z powodzeniem 

korzystają z internetu, sieci WWW czy komputerów osobistych. Od 1989 roku dwa 

obszary, na które internet w sposób znaczący wpłynął, to sposób komunikacji mię-

dzyludzkiej oraz modele prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki dostępowi 

do internetu czas i odległość zaczęły odgrywać mniejszą rolę, a dotąd nieosiągalne 

rynki zaczęły być przedmiotem poważnych analiz biznesowych. Wynikiem tego jest 

powstanie kilku nowych sektorów gospodarki, które nie istniałyby bez internetu. 

Należą do nich między innymi: e-handel, e-edukacja, e-zdrowie czy e-media. Go-

spodarka internetowa ma zauważalny udział we wzroście polskiego PKB. W 2010 

                                                 
5 M. Łoboda, R. Mącik, Wprowadzenie, w: Przedsiębiorczość internetowa…, s. 7. 
6 B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 26. 
7 S. Bhargava, Developmental Aspects of Entrepreneurship, SAGE Publications Pvt. Ltd, 

2007, s. 53, za: M. Cardullo, Technological Entrepreneurism: Enterprise Formation, Financ-

ing and Growth (Engineering Management Series), 1999, s. 6.  
8 Ibidem, s. 13–18. 
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roku przyjmując różne metody obliczeniowe, Boston Consulting Group
9
 wyliczył 

udział gospodarki cyfrowej w PKB na 2,7%, Deloitte
10

 zaś na 4,8% PKB. 

Internet wpływa nie tylko na obecnie funkcjonujące metody działania firm, ale 

umożliwia także stałe powstawanie nowych modeli biznesowych. M. Śliwiński 

opisuje modele biznesowe dotyczące działalności ściśle wirtualnej
11

. Jako przykład 

podaje:  

 dochód z reklam, np. Serwis randkowy PlentyOfFish.com, 

 dochód z prowizji od transakcji, np. Allegro,  

 dochód ze sprzedaży produktów cyfrowych, takich jak zdjęcia, np. Fotolia.   

P. Zerka wzbogaca to zestawienie o tradycyjne modele biznesowe, które pod-

dane zostały częściowej bądź całościowej transformacji za sprawą internetu
12

. Wy-

różnić można dwa warianty takiego modelu – rozszerzenie działalności przez biznes 

dotychczas prowadzony w sposób tradycyjny oraz całkowite przeniesienie biznesu 

w przestrzeń internetową. Przykładem pierwszego typu są jest tygodnik „Polityka”  

i wprowadzenie jego wersji cyfrowej, przykładem drugiego – przejście „Panoramy 

Firm” z wersji drukowanej na cyfrową. 

P. Zerka
13

 wyróżnia kilka trendów technologicznych, biorąc pod uwagę różno-

rodność w sposobach posługiwania się internetem. Oprócz tego najpopularniejszego, 

jakim jest handel przez internet (dostarczający dodatkowo takie usługi jak: system 

aukcyjny, reklamę, optymalizację wyszukiwania) pojawiają się także usługi dodat-

kowe, dotyczące np. systemu zamówień publicznych (nadawanie postaci cyfrowej 

danym pisanym w zamówieniach publicznych, introdukcja jednakowych elektro-

nicznych certyfikatów ID); czy też finansowania społecznościowego, czyli 

crowdfunding w takich portalach jak Polak-Potrafi czy Kickstarter. 

Wyczerpujący przegląd modeli biznesowych spotykanych w internecie podaje 

D. Noszajski
14

, a wśród nich tzw. model reklamowy, polegający na udostępnianiu 

atrakcyjnych treści, co dzięki dużej liczbie odwiedzających, przyciąga płacących 

reklamodawców.  

 

 

Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze 

 

Przedsiębiorczość kojarzona jest najczęściej z zakładaniem i prowadzeniem 

własnego biznesu, jednak wydaje się być uprawnione zastosowanie tego określenia 

do innego typu aktywności – otwierania i prowadzenia blogu, czyli pewnego typu 

                                                 
9 G. Cimochowski et al., Polska Gospodarka. Jak Internet dokonuje transformacji polskiej 

gospodarki, Boston Consulting Group, maj 2011, www.polskainternetowa.pl/pdf/ ra-

port_BCG_polska_internetowa.pdf. 
10 R. Antczak, D. Nachyła, M. Klimek, Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego 

dostępu do Internetu na polską gospodarkę, Deloitte, Warszawa 2012, http://eregion.wzp.pl/ 

sites/default/files/pl_szerokopasmowy_internet_raport_lipiec_2012.pdf. 
11 M. Śliwiński, Modele biznesowe e-usług, PARP, Warszawa 2008. 
12 P. Zerka, Internet i nowe modele biznesowe a polityka publiczna, demosEUROPA, 

grudzień 2012 r. 
13 Ibidem. 
14 D. Noszajski, Przegląd modeli e-biznesowych (cz. II), „E-mentor” 2007, nr 2 (19).  
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strony internetowej. Osoby piszące blogi często porównują wykonywane przez sie-

bie aktywności w zakresie prowadzenia dziennika internetowego do prowadzenia 

własnej firmy
15

, sam zaś proces rozpoczęcia pisania bloga można porównać do pro-

cesu zakładania własnej firmy
16

. Tak jak właściciel przedsiębiorstwa musi zastano-

wić się nad wyborem nazwy, rodzaju, miejsca prowadzonego biznesu oraz zaplano-

wać kolejne etapy działań, bloger również w początkowej fazie musi zmierzyć się  

z bardzo podobnymi dylematami: 

 jaką wybrać nazwę bloga – odpowiednia nazwa potrafi przyciągnąć wielu 

odbiorców, 

 jaki powinien to być rodzaj bloga? Co interesuje blogera i czy potrafi o tym 

pisać?, 

 czy wykupić własną domenę czy blogować na darmowej platformie blogowej?, 

 jak odpowiednio zaplanować niezbędne aktywności, częstotliwość blogowania 

i ulepszenia, które mogłyby zostać zaimplementowane? 

Przedsiębiorcy i blogerzy odpowiadają na podobne pytania także w zakresie 

prowadzenia swoich przedsięwzięć. Ci pierwsi zastanawiają się jak sprawić, by 

klienci nie zapomnieli o firmie i kupowali ich produkty oraz usługi, rozważają, jak 

przyciągnąć nowych klientów oraz jak na nich zarabiać. Drudzy rozpatrują następu-

jące kwestie: jak utrzymać zainteresowanie blogiem, co trzeba zrobić, by nie stracić 

czytelników, jak przyciągnąć nowych odbiorców oraz jak można zarabiać dzięki 

blogowaniu. To co różnicuje te dwa procesy, to niskie nakłady na założenie bloga, 

bo wiążące się jedynie z opłaceniem domeny. Zresztą w wielu wypadkach zakładane 

blogi są w swoim początkowym zamyśle inicjatywami niekomercyjnymi, a dopiero 

z czasem przeradzają się w sposób zarobkowania.  

Nie jest możliwe przedstawienie danych, które wiarygodnie pokazałyby roz-

miary polskiej i światowej blogosfery. Ustalenie dokładnej liczby blogów na świecie 

jest niemożliwe, ponieważ istnieje kilka czynników, które sprawiają, że każdy po-

miar staje się niedokładny. Najważniejszy z nich, to rozproszenie internetu i brak 

nadrzędnej organizacji zajmującej się tym typem przedsiębiorczości. Może jest to 

też powód niewielkiej liczby badań naukowych dotyczących tego zjawiska. Istotną 

kwestią jest definiowanie samego bloga. Istnieje wiele definicji tego pojęcia i cza-

sem strona internetowa, która zostałaby uznana za blog przez badacza, nie jest trak-

towana w podobny sposób przez autora. Komplikacją są także blogi nieaktywne, 

czyli takie, których autorzy stworzyli jeden lub kilka wpisów i na tym zakończyli 

swoją działalność. Także takie zarejestrowane blogi są wliczane do szacunków, co  

z pewnością zniekształca rzeczywisty obraz. Warto wspomnieć również o spam 

blogach, które zakładane są w celu promowania powiązanych stron oraz wykorzy-

stywane do pozycjonowania stron czy sprzedaży reklam, a zawierające mechanicz-

                                                 
15 Por. http://littletownshoes. wordpress. com/2013 /03 /15 /zarobki- blogerow- w- stanach/ 

(23.11.14). 
16 A. Roslan, Starting and maintaining a blog as an example of an entrepreneurship,  

w: Challenges for the SME sector in the twenty-first century, red. K. Zawadzki, Gdańsk 2012, 

s. 78–84. 
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nie skopiowane treści z innych stron internetowych. Jest to kolejna przyczyna utrud-

niająca liczenie blogów
17

.  

Mimo wymienionych wyżej trudności zarówno w Polsce, jak i na świecie po-

dejmowane są próby oszacowania liczby istniejących blogów. W 2012 roku  

M. Jeleśniański zsumował liczbę blogów według danych otrzymanych od właścicieli 

platform blogowych: Blog.onet.pl, Bloog.pl, Znajomi.pl, Blox.pl, Blog.pl, Blo-

gi.moje.pl, Mylog.pl i oszacował ich liczbę na około 3,5 mln. W swoich badaniach 

nie uwzględnił jednak dwóch najpopularniejszych międzynarodowych platform 

blogowych: Blogspot oraz WordPress, które nie udostępniają informacji o założo-

nych na tych platformach polskojęzycznych blogach, a także blogach operujących 

na niezależnym hostingu, takich jak eredaktor.pl
18

. Z kolei badacz internetu Szlen-

dak oszacował liczbę blogów na około 2,8 mln
19

.  

Liczba blogów na świecie w 2013 roku szacowana była na około 152 mln
20

.  

A Więckiewicz przytacza za Technorati liczbę blogów istniejących we wcześniej-

szych latach: w 2008 roku – 133 mln, w 2007 roku – 70 mln, w 2006 roku – 19,6 

mln, a w 2004 roku – 4 mln blogów
21

. Warto zwrócić uwagę na to, że liczby te od-

nosiły się jedynie do stron zasygnalizowanych przez internautów, stanowiły zatem 

jedynie część wszystkich istniejących blogów. Dla porównania, w 2003 roku blogi 

prawie nie istniały. 

Badacze wyróżniają wiele typologii blogów i blogerów. Więckiewicz w swojej 

książce prezentuje dwa zbiory:  

 jeden, mający za kryterium podziału formę i wyróżniający blogi tekstowe, 

fotoblogi, wideoblogi oraz blogi heterogeniczne, 

 drugi, traktujący treść jako kryterium podziału i wyodrębniający blogi dotyczą-

ce życia prywatnego, problematyki kulturalnej, polityki, nowych technologii 

oraz blogi wielotematyczne
22

.  

Warto jednak dodać jeszcze jedno kryterium, jakim może być zarobkowanie na 

blogu. Tego typu blogi, zajmują coraz więcej miejsca zarówno w sieci, jak i w ba-

daniach nad zjawiskiem blogosfery. Świadczy o tym, zasygnalizowana już w 2011 

roku typologia blogerów, opisująca pięć ich typów.  Do pierwszego należą hobbyści, 

czyli osoby, które prowadzą blog dla własnej przyjemności i nie przynosi to im 

żadnych korzyści materialnych. Stanowią 60% respondentów raportu. Kolejnymi 

                                                 
17 J. Rettberg, Blogowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 48–49. 
18 M. Jeleśniański, Liczba blogów w Polsce i na świecie – czy da się ją określić?, 3.08.2008, 

http://eredaktor.pl/internet-badania-trendy/liczba-blogow-w-polsce-i-na-swiecie-czy-da-sie-

ja-okreslic/ (23.11.14). 
19 K. Szlendak, Polskojęzyczna blogosfera staje się coraz prężniejsza, 9.05.2007, www. 

internetstandard.pl/news/110133_1/Polskojezyczna.blogosfera.staje.sie.coraz.prezniejsza.html 

(23.11.2014). 
20 B. Gaille, How Many Blogs are on the Internet, 20.11.2013, www.wpvirtuoso.com/ how-

many-blogs-are-on-the-internet/ (23.11.2014). 
21 M. Więckiewicz, Blog. W perspektywie genologii multimedialnej, Wyd. Adam Marszałek, 

Toruń 2012, s. 56. Informacje te od 29.05.2014 r. nie są dostępne na stronie technorati.com. 

Więcej informacji: www.business2community.com/social-media/technorati-worlds-largest-

blog-directory-gone-0915716 (23.11.2014). 
22 M. Więckiewicz, Blog…, s. 89–166. 
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dwoma typami są profesjonaliści działający na część etatu bądź cały etat – stanowią 

oni około 18% respondentów raportu. Są to osoby blogujące w celu polepszenia 

sytuacji materialnej (aby „dorobić”) lub też postrzegają blogowanie jako pełnoeta-

tową pracę. Blogerzy korporacyjni stanowią 8% blogerów. Dla nich blogowanie 

stanowi część bądź całość ich pełnoetatowej pracy. Piszą przede wszystkim o bizne-

sie i technologii. Celem 70% z nich jest dzielenie się wiedzą, dla 61% jest to uzy-

skanie rozpoznawalności, a dla 52% przyciągnięcie nowych klientów. I na końcu, 

typ przedsiębiorcy, do którego należy 13% opisanych blogerów. To osoby które 

blogują dla własnej firmy bądź organizacji. W tej kategorii 84% osób blogujących 

pisze zwłaszcza o branży, w której działa, 46% o biznesie, a dla 40% ważny temat 

stanowi technologia
23

. 

W tej typologii istotnym kryterium jest aspekt finansowy, a dokładniej uzyski-

wanie korzyści materialnych z prowadzenia bloga. Ten kierunek w ostatnich latach 

potwierdza także duża liczba książek dotyczących zarabiania w blogosferze, do 

których na rodzimym rynku należą: Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj (2013) T. Tomczyka, 

zaś na światowym są to między innymi: Blog, Inc.: Blogging for Passion, Profit, 

and to Create Community (2012) Joy Deangdeelert Cho oraz How To Blog For 

Profit: Without Selling Your Soul (2013) R. Soukup. 

Tematem wzbudzającym wiele emocji wśród badaczy, dziennikarzy, internau-

tów oraz samych blogerów są zarobki osób prowadzących blogi. W Polsce nie pro-

wadzi się wiarygodnych badań, natomiast problem ten został zgłębiony przez ame-

rykańskich badaczy. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że: 

 52% blogerów zarabia poniżej 1000 USD rocznie, 

 20% blogerów zarabia od 1000 do 4999 USD rocznie, 

 10% blogerów zarabia od 5000 do 9999 USD rocznie, 

 7% blogerów zarabia od 10 000 do 29 999 USD rocznie, 

 7% blogerów zarabia od 30 000 do 10 0000 USD rocznie, 

 4% blogerów zarabia od 10 0000 USD rocznie
24

. 

Z powyższego zestawienia wynika, że niewielu blogerów może utrzymać się  

z prowadzenia bloga, a dla większości w dalszym ciągu jest to jedynie hobby, po-

zwalające jedynie na zwrot kosztów związanych z obsługą techniczną bloga i drobne 

„kieszonkowe”. 

Wysokość zarobków w Polsce jest przedmiotem szacunków, ale też i komenta-

rzy samych blogerów. Jeden z nich, przyznaje że w listopadzie 2013 roku, zarobił 

ponad 19 000 zł, przy czym jego blog odwiedziło w tym czasie ponad 72 tys. osób
25

, 

dodaje jednak, że był to raczej wyjątkowy przypadek. Ponadto jego blog (Jak 

oszczędzać pieniądze) został wyróżniony w roku 2013, więc z pewnością należy do 

górnej półki blogów.  Inny bloger zakłada, że w roku 2015 będzie zarabiał 2700 zł 

                                                 
23 State of the Blogosphere 2011, raport przygotowany przez Penn Schoen Berland dla 

Technorati 13.09–4.10.2011 pośród 4114 blogerów na całym świecie, http://technorati.com/ 

state-of-the-blogosphere-2011/ (23.11.2014). 
24 2013 Digital Influence Report, http://technorati.com/report/2013-dir/influencers-revenue/ 

(23.11.2014). 
25 http://jakoszczedzacpieniadze.pl/ile-zarabia-bloger-raport-michala / (3.01.2015). 
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na rękę miesięcznie
26

, z kolei znany bloger Kominek, przedstawia stawki za reklamy 

umieszczane na blogach (od 2 tys. do nawet 10 tys. zł). Pełne poświęcenie się zara-

bianiu na blogach wymaga jednak przedsiębiorczości i, jak w każdym biznesie, 

także poświęcenia czasu. Nie wszyscy blogerzy są na to przygotowani i nie każde-

mu to wychodzi. Przykładem jest prowadzący blog Kulturą w płot, który pomimo 

dużego sukcesu samego bloga, nie potrafi/nie może na nim zarobić (inna sprawa, że 

nie motyw finansowy jest dla niego najważniejszy)
27

. Szacuje się, że jedynie 200–

300 blogerów w Polsce jest w stanie utrzymać się tylko z blogowania, czyli zarabia 

średnią krajową
28

. Zarobki zaczynającego „zarabiać” na blogu blogera są groszo-

we
29

. Nie zawsze jednak liczą się jedynie pieniądze, do zarobków formalnych, warto 

także dodać korzyści pozamaterialne, jak możliwość uczestniczenia w sponsorowa-

nych przez reklamodawców przedsięwzięciach (kursach, wystawach, spektaklach 

itp.) czy też testowanie produktów danych marek.  

Przykładem dobrze zarabiającego bloga jest założony w 2009 roku przez mał-

żeństwo Paulinę i Michała Stępniów blog hobbystyczny Kotlet.tv
30

. Początkowo 

celem autorów było stworzenie własnej książki kucharskiej online i spisanie zreali-

zowanych oraz sprawdzonych przez siebie przepisów. Jedynym poniesionym przez 

nich kosztem był zakup domeny internetowej i podstawowego hostingu. Bardzo 

szybko blog stał się jednym z najpopularniejszych polskich serwisów kulinarnych 

przy zerowych wydatkach na promocję. Można wyróżnić kilka czynników, które 

wpłynęły na sukces przedsięwzięcia: 

 dobry pomysł – każdy przepis uzupełniony został własnoręcznie nakręconym 

materiałem wideo dokładnie pokazującym proces powstawania potrawy, 

 zwrócenie uwagi odbiorców na osobę prezentującą przepisy w materiałach 

wideo; na początku przedstawiano jedynie filmy bez udziału prowadzącej, do-

piero po jakimś czasie Paulina Stępień zaczęła odgrywać kluczową rolę w two-

rzonych przez małżeństwo filmach – wtedy wzrost zainteresowania zamiesz-

czanymi materiałami stał się przez nich zauważalny,  

 pokazywanie jedynie sprawdzonych i polecanych przez siebie przepisów
31

. 

Podany powyżej przykład biznesu, który powstał z pasji i bez intencji uzyski-

wania korzyści materialnych wskazuje, że trzeba włożyć dużo czasu i przekonać 

swoich czytelników, że to co się robi, robi się z pasji. Być może dlatego, tak niewie-

lu blogerów jest w stanie zarabiać na blogach. Przegląd opinii samych blogerów na 

temat zarabiania, skłania jednak do wniosku, że pasja musi iść w parze z umiejętno-

ścią promowania swojego produktu – bloga oraz rozpoznaniem możliwości zarob-

kowych. Jak więc widać, zarabianie na blogu, jest takim samym rodzajem przedsię-

biorczości, jak tradycyjne zarabianie na sprzedaży produktów.    

                                                 
26 http://biznesoweinfo.pl/podsumowanie-2014-roku-cele-na-2015-rok/ (3.01.2015). 
27 http://kulturawplot.pl/2013/12/30/zarabianie-na-blogu/ (3.01.2015). 
28 A. Brzostek, Ile i w jaki sposób zarabiają polscy blogerzy, Gazeta Prawna.pl, 5.04.2013, 

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/694113,ile_i_w_jaki_sposob_zarabiaja_polscy_blogerz

y_kasia_ tusk_ma_ z_bloga_400_tys_zl_rocznie.html/ (3.01.2015). 
29 http://biznesoweinfo.pl/podsumowanie-2014-roku-cele-na-2015-rok/ (3.01.2015). 
30 http://kotlet.tv/ (28.12.2014). 
31 M. Stępień, Kotlet.tv: serwis kulinarny za 0 zł, „Marketing w Praktyce”, www. marketing. 

org.pl/ index. Php/go=2/act=2/aid=m4f4be9844da3d/ (28.12.2014). 
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Podsumowanie 

 

Współczesne przedsiębiorstwa ulegają ciągłej transformacji, a istotny wpływ 

na ten proces ma coraz powszechniejszy dostęp do internetu, który usprawnia dzia-

łalność firmy i umożliwia jej działanie w zupełnie nowy sposób. Analiza polskiego  

i światowego dorobku naukowego dotyczącego przedsiębiorczości internetowej 

pokazuje, że jest to zjawisko złożone, jednak nie tak bardzo odległe od tradycyjnej 

przedsiębiorczości. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że możliwości two-

rzenia modeli e-biznesowych są większe niż modeli tradycyjnych. Jednym z modeli 

internetowych jest zarabianie na blogu, chociaż często aktywność ta, w swoim po-

czątkowym zamyśle nie jest związana z biznesem, a wynika z pasji, realizacji wła-

snych zainteresowań bądź potrzeby posiadania własnego miejsca w sieci. Blog jako 

rodzaj aktywności internetowej staje się coraz powszechniejszym źródłem możliwo-

ści biznesowych, szczególnie dla osób indywidualnych i małych przedsiębiorstw. 

Rozpowszechnienie blogów następuje dynamicznie i nie stwierdza się oznak 

zmniejszania się tej aktywności. Samo założenie i prowadzenie bloga nosi w sobie 

znamiona przedsiębiorczości, chociaż pozbawione jest elementu ryzyka finansowe-

go (istnieje za to ryzyko porażki przejawiające się, np. w postaci małej liczby od-

wiedzających). Bloger odnoszący sukces społeczny, w postaci dużej liczby odwie-

dzin, może podjąć próbę przekształcenia swojego bloga w zarobkujące przedsię-

wzięcie. Jak pokazują dane z USA, oraz doniesienia z rynku rodzimego, nie zawsze 

jednak gwarantuje to wystarczające dochody, by móc tylko na nich polegać. Warto 

zwrócić uwagę na to, że wyróżniony w niniejszej pracy model biznesowy sprzyja 

mikroprzedsiębiorczości. Efektem wykorzystania takiego modelu mogą być nie 

tylko dodatkowe korzyści finansowe, ale również stworzenie sobie miejsca pracy, 

będącego jedynym źródłem utrzymania. Jednym z pierwszych blogów, zapewniają-

cych blogerowi na tyle wysokie wpływy z reklam, że możliwa była rezygnacja  

z pracy i utrzymywanie się z działalności związanej jedynie z blogiem, był już  

w 2005 roku Dooce.com
32

. Coraz więcej osób prowadzących blogi uważa blogowa-

nie za swój zawód. Dzięki wypracowanej marce osobistej bądź znalezieniu i opisy-

waniu niszy rynkowej przyciągają reklamodawców oraz propozycje współpracy. 

Jeżeli jednak chcemy mówić o przedsiębiorcy prowadzącym e-biznes, warto dodać, 

że potencjał gospodarki internetowej nie jest jeszcze do końca wykorzystany. Prze-

szkodą jest głównie niewielki poziom wykorzystania technologii informacyjnych 

oraz niski transgraniczny obrót elektroniczny, czego efektem jest nieobecność firm 

internetowych działających w skali globalnej
33

. 
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INTERNET ENTREPRENEURSHIP IN BLOGOSPHERE  

 

Summary 

 

The rapid development of the Internet led to the search for new possibilities of its use. Thanks 

to the Internet a lot of new business models were The authors pay special attention to the so-

called advertising model and its specific type which is a projects that use this model in the 

blogosphere. Blogs are becoming a source of business opportunities and making the blog is 

the same type of business as traditional earning from the production. This model seems to be 

one of the most interesting business models resulting from the emergence of the Internet. It 

turns out, however, that it is not only perseverance in making interesting entries and the rec-

ognition of the readers to be able to keep up with the blog. At least some business skills to 

find opportunities of earning on your blog are also needed. 
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SYSTEM EDUKACJI JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY  

POWSTAWANIE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH SEKTORA MSP 

 

 

Streszczenie 

 

Sektor MSP jest przedmiotem badań i analiz wielu dyscyplin naukowych, gdyż 

zajmuje istotne miejsce w gospodarce każdego kraju oraz stanowi podstawę wszyst-

kich współczesnych gospodarek rynkowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa przy-

czyniają się poprawy konkurencyjności gospodarki oraz rozwoju infrastruktury 

ekonomicznej, ponieważ są niepodważalnym nośnikiem innowacji, integracji spo-

łecznej i lokalnej oraz istotnym miejscem zatrudnienia. Powstawanie przedsię-

biorstw sektora MSP determinowane jest licznymi uwarunkowaniami, spośród któ-

rych istotne znaczenie odgrywa system edukacji. 

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest zjawisko przedsię-

biorczości, które znajduje swój najpełniejszy wyraz w małym i średnim przedsię-

biorstwie (MSP), sektor MSP w Polsce oraz system edukacji, który w istotny sposób 

determinuje skłonność społeczeństwa do przejawiania zachowań przedsiębiorczych, 

a tym samym do liczby „powoływanych do życia” przedsiębiorstw. Celem artykułu 

jest wskazanie możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych u człowieka 

oraz przedstawienie stanu polskiego systemu edukacji na rzecz przedsiębiorczości. 

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, sektor MSP, system edukacji 

 

 

Wprowadzenie 

 

Przedsiębiorczość, rozumiana jako postawa życiowa przejawiająca się w umie-

jętności reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu oraz wykorzystywania ich 

do realizacji określonych celów, związanych z prowadzeniem biznesu, determino-

wana jest przez wiele czynników wpływających na jej zaistnienie, a następnie roz-

wój. Zdaniem autorów raportu Fostering entrepreneurship
1
, przedsiębiorczość jest 

rezultatem sprzyjających warunków systemowych, prawidłowo opracowanych  

a następnie realizowanych programów państwowych oraz obecnej w postawach 

społecznych – kulturze przedsiębiorczej. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa są rezultatem przedsiębiorczych działań jedno-

stek, które przejawiają inicjatywę i podejmują decyzję o uruchomieniu, a następnie 

                                                           
1 OECD, Fostering entrepreneurship, Paryż 1998, s. 12. 
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prowadzeniu działalności gospodarczej. Tworzenie i rozwój przedsiębiorstwa zależy 

zarówno od indywidualnych cech człowieka, jak i od czynników otoczenia ze-

wnętrznego, które istotnie wpływają na skłonność społeczeństwa do zachowań 

przedsiębiorczych. 

 

 

Możliwości kształtowania cech przedsiębiorczych u człowieka 

 

Przedsiębiorczość w znaczeniu psychologicznym to zdolność jednostki do po-

dejmowania inicjatyw, pomysłowości, zaradności i osiągania celów wykraczających 

poza działania rutynowe. Owa przedsiębiorczość ściśle związana jest zatem z sa-

mym człowiekiem, sposobem jego myślenia oraz postrzegania świata, co uwarun-

kowane jest jego wychowaniem, edukacją, relacjami z innymi ludźmi, a także jego 

cechami osobowości. 

Tocząca się od wielu lat dyskusja wskazuje, że przedsiębiorczość z jednej stro-

ny uwarunkowana jest pewnymi wrodzonymi predyspozycjami przedsiębiorcy,  

z drugiej zaś sprzyjającymi do jej rozwoju czynnikami otoczenia zewnętrznego. 

Słusznie nasuwają się więc pytania – czy przedsiębiorczość jest cechą wrodzoną, 

czy też jest to cecha nabyta? Czy można się jej nauczyć, czy też przedsiębiorcą 

trzeba się urodzić? 

Wyjaśnienie istoty przedsiębiorczości coraz częściej wykracza poza ramy nauk 

ekonomicznych, silnie odwołując się do nauk o człowieku. Takie podejście oparte 

jest na założeniu, że intencje przedsiębiorcze człowieka, kształtowane przez zestaw 

czynników wpływających na postrzeganie przez niego rzeczywistości, poprzedzają 

podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.  

 

 

Psychologia społeczna a koncepcje teoretyczne podejmujące problem  

determinant zachowań i postaw przedsiębiorczych 

 

We współczesnej psychologii warto przywołać szczególnie dwie koncepcje 

podejmujące problem determinant zachowań i postaw przedsiębiorczych, a miano-

wicie – podejście szukające odpowiedzi w cechach osobowościowych oraz teorię 

uczenia się
2
. 

Pierwotnie zakładano, że ludzie rodzą się przedsiębiorczy bądź nie, czyli róż-

nice w poziomie przedsiębiorczości poszczególnych jednostek opierano na bazie 

nauk biologicznych. Taka interpretacja znalazła swoje odzwierciedlenie w nurcie 

psychologicznym – w teorii cech (Trait Theory
3
) opartej na założeniu, że zachowa-

nie człowieka wynika z jego osobowości, która od momentu urodzenia nie ulega 

większym zmianom.  

                                                           
2A. Kurczewska, Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych, „E-mentor” 2010, nr 4 (36), 

s. 12. 
3 Szerzej na ten temat: J.R. Schermerhorn Jr., J.G. Hunt, R.N. Osborn, Organizational Beha-

vior, John Wiley & Sons Incorporation, New York 1997, s. 315; C.S. Hall, G. Lindzey, The-

ories of Personality, John Wiley & Sons, New York 1957.  
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Pomimo wielu zwolenników, znajdujących kilka prawidłowości, to podejście 

poddano krytyce, przede wszystkim ze względu na redukcjonizm, ignorowanie sty-

mulującej roli otoczenia w kreowaniu zachowań przedsiębiorczych, liczne ograni-

czenia w konceptualizacji oraz nisko stopień objaśnienia zjawiska
4
. 

Teoria uczenia się (behawioryzm) natomiast oparta jest na założeniu, że za-

chowanie ludzkie jest wyznaczane przeszłymi doświadczeniami, czyli stanowi rezul-

tat uczenia się na podstawie własnych bądź cudzych doświadczeń
5
. J.B. Watson

6
 

stwierdził: „Dajcie mi dziecko spłodzone przez dowolną parę rodziców i dajcie mi 

pełną kontrolę nad środowiskiem, w jakim będzie ono wzrastać – a sprawię, że wy-

rośnie na wybitnego uczonego, artystę, politycznego przywódcę, czy też, jeśli tylko 

będę tego chciał, zostanie pospolitym przestępcą”
7
. Jego zdaniem, człowiek w chwi-

li narodzin nie ma żadnych wrodzonych zdolności, a wszystkie jego umiejętności są 

wynikiem ćwiczeń, w których znaczącą rolę odgrywają nauczyciele i wychowawcy 

aktywnie determinujący reakcje swoich uczniów. Jedyne zatem czynniki decydujące 

o człowieczeństwie, to tempo uczenia się oraz charakter środowiska, gdyż człowiek 

jest tworem okoliczności, a więc każdy w procesie uczenia się może nabyć nowe 

umiejętności prowadzące jednostkę do zupełnej zmiany
8
. 

Zakładając zatem, że człowiek rodzi się z czystą, niezapisaną kartą życia
9
, czy-

li nie rodzi się również przedsiębiorczy, autorka stwierdza, że jednostka w trakcie 

życia zdobywa odpowiednie umiejętności dzięki swojej postawie, ale także dzięki 

kontaktom z innymi ludźmi, którzy mogą zachęcać ją do zachowywania się w spo-

sób przedsiębiorczy oraz pomagać jej w pozyskaniu wiedzy i kształtowaniu przed-

siębiorczych umiejętności. 

Na potwierdzenie tych rozważań autorka przywołuje wypowiedź  

A. Shapero, który stwierdził: „Przedsiębiorcy nie rodzą się, tylko się nimi stają.  

I choć niektórzy moi koledzy uważają, że przedsiębiorcy się rodzą i zadaniem na-

uczyciela jest odnaleźć i wskazać im ich umiejętności, ja wam mówię, że są w błę-

                                                           
4 Szerzej na ten temat: I. Ajzen, The Theory of Planned Bahavior, „Organizational Behavior 

and Human Decision Proceses” 1991, nr 50 (2), s. 179–211; W.B. Gartner, „Who Is an En-

trepreneur?” Is the Wrong Question, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1989, nr 13 (4), 

s. 47–68; F.J. Santos-Cumplido, F. Liñán, Measuring entrepreneurial quality in southern 

Europe, „International Entrepreneurship and Management Journal” 2007, nr 3 (1), s. 87–107; 

A. Shapero, L. Sokol, Social dimensions of entrepreneurship, w: Encyclopedia of entrepre-

neurship, red. C.A. Kent, D.L. Sexton, K.H. Vesper, Prentice Hall, 1982, s. 72–90; J.M. 

Veciana, M. Aponte, M.D. Urbano, University Students’Attitudes Towards Entrepreneurship: 

A Two Countries Comparison, „International Entrepreneurship and Management Journal” 

2005, nr 1 (2), s. 165–182. 
5 B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011, s. 22. 
6John Broadus Watson (1878–1958) – amerykański psycholog, twórca behawioryzmu.  
7 J.B. Watson, Psychology as the behaviorist views it, „Psychological Review” 1913, nr 20,  

s. 158–177. 
8 Burrhus Frederic Skinner – amerykański psycholog, jeden z twórców i najważniejszych 

przedstawicieli behawioryzmu, rozwijał teorię warunkowania instrumentalnego. 
9Tabula rasa (łac. „niezapisana tablica”), pojęcie wyrażające pogląd, że wszelka wiedza 

ludzka pochodzi wyłącznie z doświadczenia, a umysł pozbawiony doświadczeń jest 

„niezapisany”. U Arystotelesa  to niezapisana tablica, jaką jest człowiek zaraz po urodzeniu,  

a która zostaje zapisana stopniowo w ciągu życia i zdobywania doświadczeń. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1878
http://pl.wikipedia.org/wiki/1958
http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Behawioryzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles
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dzie. (…) Odkryte cechy wyróżniające przedsiębiorców od innych nie są określone 

genetycznie lub utrwalone na zawsze we wczesnym dzieciństwie. Nabiera się je 

dzięki doświadczeniom. Są one szczęśliwie wpajane w trakcie edukacji i są sprawą 

osobistego wyboru i decyzji”
10

. 

Zakładając zatem, że przedsiębiorczość nie jest cechą wrodzoną, a stanowi re-

zultat procesu kształcenia oraz wychowania, warto podkreślić, że umiejętność bycia 

przedsiębiorcą nie jest dziedziczona, a nabyta w trakcie edukacji oraz doświadcze-

nia. Niniejszy pogląd potwierdza L.E. Shefski: „Możesz zostać przedsiębiorcą nie-

zależnie od twojego współczynnika inteligencji, wzoru genetycznego, fizycznych 

możliwości lub ich braku, kolejności w jakiej wśród twojego rodzeństwa przysze-

dłeś na świat, lub płci. Przedsiębiorcy to niewątpliwie specjalnego rodzaju ludzie, 

lecz zanim stali się przedsiębiorcami byli zwykłymi ludźmi (…) Przedsiębiorcą się 

zostaje, a nie rodzi. Wszystko czego ci trzeba, to pragnienie i gotowość do nauki”
11

. 

 

 

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia 

  

Edukacja, a w szczególności zaś kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, 

której rezultatem jest rozbudzenie w jednostce motywacji do podejmowania działań 

przedsiębiorczych, pojawienie się intencji przedsiębiorczych oraz dostrzeganie przez 

nią okazji rynkowych, odgrywa obecnie kluczową rolę w budowaniu przedsię-

biorczego społeczeństwa oraz przedsiębiorczej gospodarki.  

Początki edukacji ekonomicznej w szkołach publicznych w Polsce sięgają lat 

90. XX wieku. Wówczas wprowadzano elementy ekonomii do programu nauczania 

wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkół podstawowych, a pod koniec lat 90. 

zagadnienia te pojawiły się również w programach wiedzy o społeczeństwie na 

poziomie gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego. W tym czasie zapoczątkowa-

no również edukację na rzecz przedsiębiorczości w ramach przedmiotów ekono-

micznych w liceach ekonomicznych, przygotowujących uczniów do wykonywania 

zawodu technika ekonomisty.  

Powszechna edukacja ekonomiczna w polskim systemie kształcenia została 

wprowadzona w roku szkolnym 2002/2003 wraz z reformą programową przeprowa-

dzoną na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas włączono w ramy systemu 

edukacji szkolnej obowiązkowy przedmiot podstawy przedsiębiorczości, przezna-

czając na niego 2 godziny dydaktyczne w procesie edukacyjnym liczącym 90 go-

dzin
12

. 

Efektywność edukacji na rzecz przedsiębiorczości uwarunkowana jest pewnym 

synergizmem programów kształcenia (określonych w ramach edukacji formalnej)  

z nieformalnymi formami kształcenia pozaszkolnego czy pozaakademickiego. Edu-

kacja na rzecz przedsiębiorczości musi być zatem wspierana przez otoczenie insty-

tucjonalne, w tym przez szeroko pojętą praktykę gospodarczą.  

                                                           
10P. Koryński, M.C. Ashmore, K.L. Kramer, Elementarz przedsiębiorczości, Fundacja 

Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991, s. 1–14.   
11L.E. Shefski, Entrepreneurs are made not born, McGrow–Hill Incorporation, USA 1994,  

s. 191. 
12 www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/ramowe-plany-nauczania.  
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Nauczanie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości powinno być zatem oparte 

na trzech podstawowych kanonach
13

, które należy wyeksponować, wykształcić  

i opanować: uczyć się jak zrozumieć przedsiębiorczość (wiedza), uczyć się jak być 

przedsiębiorczym (umiejętność) oraz uczyć się jak stać się przedsiębiorcą (postawy). 

Celem zaś edukacji na rzecz przedsiębiorczości, obejmującej przekazywanie wie-

dzy, nabywanie umiejętności oraz kształtowanie postaw, jest krzewienie postaw 

przedsiębiorczych w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.  

Edukacja na rzecz przedsiębiorczości na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 

może być dodatkowo wsparta realizacją przedmiotu uzupełniającego – ekonomią  

w praktyce, o wprowadzeniu którego decyzję podejmuje dyrekcja szkoły
14

. Zgodnie 

z założeniami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)
15

, jego 

głównym celem jest nabycie umiejętności przeprowadzania kompletnej realizacji 

przedsięwzięcia: od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do ana-

lizy efektów. Z przedstawionych przez MEN zaleceń dodatkowo wynika, że przed-

miot ma celu wykorzystanie wiedzy uczniów dotyczącej zagadnień ekonomicznych 

w praktycznych działaniach podejmowanych w szkole i poza szkołą.  

Wprowadzenie do programu nauczania ekonomii w praktyce jest doskonałą 

odpowiedzią na współczesne potrzeby gospodarki oraz rynku pracy, gdzie kładzie 

się nacisk na postawy i umiejętności przedsiębiorcze. Zmiana ta realizuje także 

zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 18 grudnia 2006 

roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
16

.  

W raportach porównawczych sporządzanych na zlecenie Komisji Europejskiej 

Polska jest wysoko oceniana pod względem realizacji zaleceń w obszarze nauczania 

przedsiębiorczości w szkolnictwie powszechnym. Wynika to przede wszystkim  

z faktu wprowadzenia obowiązkowego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości na 

poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, realizacji modułu ekonomicznego w ramach 

przedmiotu wiedzy o społeczeństwie oraz wprowadzenia ekonomii w praktyce 

wprowadzającego uczniów w realia gospodarki oraz przygotowującego ich do wej-

ścia na rynek pracy wpływają pozytywnie na ocenę polskiego systemu kształcenia  

w zakresie przedsiębiorczości.   

 

 

 

                                                           
13 CEEN, Draft Guidelines and Key Criteria for a Review of enterprise and entrepreneurship 

education (EEE), 2012, s. 12.  
14 Szerzej na ten temat M. Dąbrowski, Ekonomia w praktyce - nowy przedmiot nauczania,  

„E-mentor” 2011, nr 4 (41), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/41/id/868. 
15 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Komentarz do podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, t. IV, s. 132–138, www.men.gov.pl /index 

.php/2013-08-03-12-10-01 /podstawa- programowa /197 -podstawa -programowa-wycho- 

wania -przedszkolnego-oraz-ksztalcenia-ogolnego-w-szkolach-podstawowych-gimna- zjach -

i-liceach.  
16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady  

z 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 

(2006/962/WE), 30.12.2006, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ: 

L:2006:394:0010:0018:pl:PDF.  
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Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jako rezultat zachowań  

przedsiębiorczych 

 

Dane Eurostatu
17

  pokazują, że w 2009 roku w gospodarce UE małe i średnie 

przedsiębiorstwa stanowiły 99,8% wszystkich przedsiębiorstw europejskich, co 

sprawiało, że wartość dodana wytworzona przez te przedsiębiorstwa stanowiła 

58,7% PKB Unii Europejskiej. 

Z identyczną sytuacją mamy do czynienia w Polsce, gdzie podmioty sektora 

MSP to zdecydowana większość spośród 1,78 mln wszystkich działających firm 

(99,8%). W porównaniu ze średnią UE, sektor MSP w Polsce jest jednak w więk-

szym stopniu zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, których udział w całko-

witej liczbie firm wynosi 95,9% (w UE – 92,2%). Udział małych przedsiębiorstw  

w populacji MSP w Polsce jest o połowę mniejszy od średniej dla UE (odpowiednio 

3,1% i 6,5%), zaś udział podmiotów średniej wielkości jest zbliżony do średniej 

unijnej (0,9% Polska, 1,1% – UE).   

Działające w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa generują obecnie blisko 

3/4 polskiego PKB
18

. Oznacza to, że w strukturze udziału przedsiębiorstw w PKB 

małe i średnie przedsiębiorstwa generują co drugą złotówkę (47,6%), w tym naj-

mniejsze firmy prawie co trzecią (29,4%). Udział średnich przedsiębiorstw jest trzy 

razy mniejszy (10,1%) niż mikrofirm (29,6%), i dalej małych – prawie cztery razy 

mniejszy (7,8%). W 2011 roku w relacji do 2010 roku zaobserwowano wzrost 

udziału dużych firm w tworzeniu PKB przedsiębiorstw, przy jednoczesnym spadku 

udziału mikro i średnich i utrzymaniu małych na podobnym poziomie
19

. 

Dane opublikowane przez Komisję Europejską w raporcie SBA Fact Sheet 

2012, wskazują, że mikroprzedsiębiorstwa w Polsce wytwarzają 16,6% wartości 

dodanej brutto przedsiębiorstw, podczas gdy w UE-27 udział ten wynosi 21,2% (4,6 

p.p. różnicy). W przypadku małych firm różnica jest jeszcze większa (5,5 p.p.; od-

powiednio 13% i 18,5%). Wyraźnie większy wkład w tworzenie wartości dodanej 

brutto w Polsce niż w UE-27 cechuje średnie (21,9% w Polsce, 18,4% w UE) i duże 

podmioty (48,5% w Polsce, 41,9% w UE)
20

. 

 

                                                           
17 Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics_explained/index.php/ Small 

_and_medium-sized_enterprises (6.05.2014). 
18 Dane GUS uwzględniają następujące grupy jednostek: przedsiębiorstwa państwowe, przed-

siębiorstwa jednostek samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne (bez 

szkół wyższych i jednostek sił zbrojnych), spółdzielnie, spółki (akcyjne, z ograniczoną odpo-

wiedzialnością, jawne, komandytowe, cywilne), przedsiębiorstwa zagraniczne, zakłady osób 

fizycznych prowadzące działalność gospodarczą, z wyłączeniem indywidualnych gospo-

darstw rolnych.  
19 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013. 
20 Enterprise and Industry SBA Fact Sheet 2012 Poland, http://ec.europa.eu/ enterprise/ poli-

cies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2012/poland_en.pdf 
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Według danych GUS
21

 w 2011 roku w Polsce funkcjonowało 1785 tys. aktyw-

nych przedsiębiorstw wobec 1727 tys. w 2010 roku (wzrost o 3,4%). Małe podmioty 

stanowiły 98,9% całej populacji (w tym mikroprzedsiębiorstwa – 95,9%). Udział 

jednostek średnich i dużych, stanowił odpowiednio 0,9% i 0,2% wszystkich przed-

siębiorstw. Ze względu na podstawową formę prawną badanych jednostek – 92,0% 

podmiotów należało do osób fizycznych. 

Poziom przedsiębiorczości w Polsce znajduje się powyżej średniej UE, gdyż 

pod względem liczby przedsiębiorstw Polska jest szóstą gospodarką Unii Europej-

skiej
22

. Przedsiębiorczość określana jako udział osób dorosłych, które założyły wła-

sną firmę lub podejmują działania w tym kierunku wynosi dla Polski 25%, gdy dla 

UE to 23%. 

 

 

Podsumowanie  

 

Przedsiębiorczości można się uczyć w różnym wieku, niemniej wczesna doro-

słość szczególnie temu sprzyja ze względu na dużą gotowość rozwojową oraz świa-

domość i możliwość kierowania procesem nabywania nowych sprawności
23

. Im 

wcześniej takiego rodzaju postępowanie będzie składową naszych działań, tzn. im 

wcześniej cechy przedsiębiorcze będą kształtowane w procesie edukacji, tym łatwiej 

będzie sprawić, aby stały się one stałym czynnikiem determinującym nasze zacho-

wania. 

Trwający kryzys gospodarczy oraz liczne przypadki naiwności obywateli  

w stosunku do nieuczciwych inwestorów, przedsiębiorców oraz instytucji jedno-

znacznie potwierdzają potrzebę edukacji polskiego społeczeństwa właśnie w zakre-

sie wiedzy ekonomicznej. Ekonomiczne treści kształcenia nie powinny być wobec 

tego w żadnej mierze eliminowane z polskiego systemu kształcenia, gdyż postawy 

przedsiębiorcze kształtowane już od pierwszego roku edukacji przełożą się na za-

chowanie przedsiębiorcze jednostki, a tym samym na jej skłonność do zakładania 

oraz prowadzenia działalności gospodarczej. W rezultacie takich działań jednostka 

zwiększy swoją świadomość ekonomiczną oraz przyczyni się do budowania przed-

siębiorczej gospodarki.  

 

 

 

 

 

                                                           
21 Dane za 2011 r. za publikacją Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r., GUS 

2013. Dane dotyczą wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących działalność 

gospodarczą z wyłączeniem jednostek zaklasyfikowanych według PKD 2007 do sekcji  

A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), K (działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa), O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenie społeczne). http://stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/ gus/PGW_Dzialalnosc_ przedsieb 

_niefinans_w_2011_not_inf.pdf. 
22 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012…  
23 A. Andrzejczak, Przedsiębiorczość…, s. 30. 
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SYSTEM OF EDUCATION AS THE DETRMINANT OF ESTABLISH AN  

ENTERPRISE OF THE SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS SECTOR 

 

Summary 

 

The small and medium-sized business sector is the subject of research and analyses of 

many disciplines because it occupies an essential place in the economy of every country as 

well as it constitutes the base of all contemporary market economies. Small and medium-sized 

enterprises contribute to the improvement of competiveness of the economy and the develop-

ment of the economic infrastructure because they are an indisputable medium of innovation, 

social and local integration as well as an important place of employment. The establishment 

of an enterprise of the SME sector is determined by a number of considerations, among which 

the system of education plays an important meaning.  

The author of this study focuses on the phenomenon of entrepreneurship, which is its 

fullest expression in the small and medium-sized enterprise, SME sector in Poland and an 

educational system which significantly determines the tendency of the society to display 

enterprising behaviors and the amount of start-ups.  The purpose of this work is to identify the 

opportunities to develop entrepreneurial attitudes in the individual and the status of the Polish 

system of the entrepreneurship education.   

 

Keywords: entrepreneurship, SMEs sector, system of education 
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WYBRANE PROBLEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET  

W WIELKOPOLSCE 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono specyfikę przedsiębiorczości kobiet w kontekście 

uwarunkowań gospodarczych regionu Wielkopolski. Autorka analizuje przydatność 

poszczególnych form wsparcia przedsiębiorczości, odnosząc się do danych uzyska-

nych na podstawie badań aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców oraz grupy 

ekspertów. Wyniki ujawniają istnienie rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym 

a domniemanym. Pozwalają także określić wsparcie najbardziej znaczące z perspek-

tywy kobiet zakładających i prowadzących przedsiębiorstwa. Ujawniono także ob-

szary pomocy dla MSP, które nie są wykorzystywane przez właścicielki wielkopol-

skich firm.     

 

Słowa kluczowe: MSP, przedsiębiorczość kobiet, wspieranie przedsiębiorczości 

 

 

Wprowadzenie 

 

Doświadczenia współczesnej rynkowej gospodarki pokazują, że sektor małych 

i średnich przedsiębiorstw odgrywa znaczącą rolę zarówno w rozwoju regionów, jak 

i krajów. W literaturze przedmiotu wśród determinantów przedsiębiorczości zwraca 

się uwagę na zasoby tkwiące w osobie przedsiębiorcy oraz na czynniki otoczenia, 

które niekiedy bywają specyficzne dla danego obszaru. W wypadku przedsiębior-

czości kobiet szczególnie znaczące jest oddziaływanie społeczno-kulturowe, a więc 

na przykład poziom aprobaty dla kobiet pracujących na własny rachunek. Sytuację 

kobiet na rynku pracy określić można jako szczególną, ze względu na konieczność 

godzenia aktywności zawodowej z rolami pełnionymi w rodzinie. Prowadzenie 

własnego przedsiębiorstwa jest jedną z form zatrudnienia, która charakteryzuje się 

większą elastycznością. Zrozumienie specyfiki kobiecej przedsiębiorczości wydaje 

się być szczególnie istotne ze względu na to, iż liczba kobiet rozpoczynających 

działalność gospodarczą w ostatnich dekadach ciągle rośnie. Ponieważ jednak firmy 

kobiece są generalnie mniejsze i mają większe problemy z utrzymaniem się na ryn-

ku, wzrost ich liczby może skutkować coraz bardziej powszechnymi problemami dla 

sektora MSP. W wielu opracowaniach wskazuje się na istnienie licznych ograniczeń 

przedsiębiorczości kobiet przy współistnieniu stosunkowo dużego potencjału. Roz-
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wój i wykorzystanie istniejących możliwości jest sposobem rozwiązania problemu 

bezrobocia, umożliwia samorealizację jednostek oraz rozwój gospodarczy regionu.  

 

 

Cechy przedsiębiorczości kobiet 

 

Jak podkreśla F. Bławat płeć przedsiębiorcy jest jednym z czynników determi-

nujących przetrwanie przedsiębiorstw
1
. Jest ona tak samo znacząca jak rodzaj bran-

ży, wielkość przedsiębiorstwa, poziom wykształcenia przedsiębiorcy oraz popyt na 

dany produkt lub usługę. Rozwój przedsiębiorczości przyczynia się do wzrostu 

gospodarczego regionu oraz kraju, dlatego wiele starań koncentruje się obecnie 

wokół uaktywniania potencjału tkwiącego w każdej jednostce, która predysponowa-

na jest do prowadzenia własnej firmy.  

Zgodnie z wynikami badań światowych co trzecie przedsiębiorstwo jest pro-

wadzone przez kobiety
2
. Firmy takie mają szczególną charakterystykę – najczęściej 

są to mikroprzedsiębiorstwa, mają niski poziom kapitalizacji, ich ekspansja na rynki 

zagraniczne ma charakter zawężony. Ponadto przedsiębiorstwa kobiet są: mniejsze, 

dysponują mniejszym kapitałem, funkcjonują w gałęziach związanych z mniejszymi 

zyskami (jak handel detaliczny, usługi), rzadko są to firmy high-tech, w mniejszym 

stopniu są ukierunkowane na sukces niż firmy mężczyzn, kładą większy nacisk na 

powiększenie liczby klientów, a w dalszej kolejność zysk, cechują się późniejszym 

startem firmy, preferują własne środki finansowe, oparte są na niedostatecznej wie-

dzy o przywództwie i zarządzaniu
3
.  

Wyniki badań międzynarodowych wskazują, że na wzrost przedsiębiorstw 

prowadzonych przez kobiety mają wpływ
4
: czynniki indywidualne, pomysł na 

przedsięwzięcie, zasoby, branża oraz instytucjonalne źródła finansowania. 

Indywidualne determinanty stanowią potencjalne źródło ograniczeń lub szans 

dla rozwoju własnych firm. Poziom wykształcenia ma pozytywny wpływ na efekt 

prowadzonej działalności gospodarczej
5
. Sam fakt wyższego poziomu wykształcenia 

kobiet nie skłania ich jednak do zakładania firm. Ze względu na wysokie kwalifika-

cje mogą one bowiem łatwiej znaleźć pracę najemną. Zatem rozpoczynanie działal-

ności gospodarczej wiąże się raczej z profilem wykształcenia oraz zapotrzebowa-

niem rynku pracy
6
. Na podstawie badań K. Zięby wysnuć można następujący wnio-

                                                           
1 F. Bławat, Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. SPG, Gdańsk 

2004. 
2 Na podst. Women in Business. Policies to Support Women’s Entrepreneurship Development 

in the MENA Region, OECD, 2012. 
3 T. Łuczka, Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013. 
4 C.G. Brush, N.M. Carter, E.J. Gatewood, P.G. Green, M.M. Hart, Growth-oriented Women 

Entrepreneurs and Their Businesses: A Global Research Perspective, Edward Elgar Publish-

ing, Massachusetts 2006.   
5 D. Węcławska, P. Zadura-Lichota, Wpływ edukacji na postawy przedsiębiorcze  

i przygotowanie młodych Polaków do działalności gospodarczej, w: Raport o stanie sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, Warszawa 2010. 
6 Ibidem, s. 63–64. 
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sek – mimo że kobiety mają wyższy poziom wykształcenia, brakuje im wiedzy  

i doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie pro-

wadzone przez nie firmy charakteryzują się mniejszą przeżywalnością
7
. 

Przykład rodziców–właścicieli przedsiębiorstw lub pomoc w prowadzeniu ro-

dzinnego przedsiębiorstwa wpływa pozytywnie na nastawienie młodych ludzi do 

tworzenia własnego biznesu. Około połowa postaw przedsiębiorczych „wynoszo-

nych jest z domu”
8
. Doświadczenie w prowadzeniu  przedsiębiorstwa częściej jed-

nak zdobywają młodzi mężczyźni niż kobiety
9
. Mężczyźni są też bardziej przekona-

ni o własnej przedsiębiorczości (47%) niż ich koleżanki (23,3%)
10

.  

Rozwój przedsiębiorczości charakteryzuje regiony, w których brakuje miejsc 

pracy
11

. Zagrożenie bezrobociem to motyw częściej wskazywany przez kobiety 

(34%) niż przez mężczyzn (26%)
12

. Kobiety częściej od mężczyzn podejmują dzia-

łalność gospodarczą z braku alternatywy, a nie by wykorzystać pojawiające się moż-

liwości. Zwykle motywowane są koniecznością dorobienia, niezadowoleniem  

z poprzedniej pracy, trudnościami ze znalezieniem pracy, poszukiwaniem elastycz-

nych form zatrudnienie ze względów rodzinnych
13

.  Wśród pozytywnych motywów 

zakładania przedsiębiorstwa, kobiety częściej przejawiają chęć udowodnienia swojej 

wartości
14

. Badania K. Zięby wskazują z kolei, że kobiety o wiele częściej decydują 

się na założenie firmy, by zrealizować własne marzenia. Zdaniem autora taka moty-

wacja może być przyczyną niższej przeżywalności firm „kobiecych”, ponieważ jest 

związana z lekceważeniem potencjalnych barier oraz bazuje na nierealistycznych 

założeniach
15

. Natomiast czynnikiem motywującym, który nie różnicuje kobiet  

i mężczyzn jest chęć poprawy sytuacji finansowej.  

 

 

                                                           
7 K. Zięba, Płeć właściciela/menedżera jako czynnik kształtujący rozwój małej firmy – aspekty 

teoretyczne i wyniki badań empirycznych, w: Strategie zarządzania mikro i małymi 

przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe nr 585, Ekonomiczne Problemy 

Usług nr 50, red. A. Bielawska. A. Szopa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Szczecin, 2010, s. 459. 
8 R. Althayde, Measuring Enterprise Potential in Young People, „Enterpreneurship Theory 

and Practice”, marzec 2009, s. 1042–2587. 
9 P. Siemieniak, Postawy studentów wobec przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania rynkowe 

rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe nr 588, 

Ekonomiczne Problemy Usług nr 51, red. A. Bielawska, T. Łuczka, Wyd. Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.  
10 Ibidem. 
11 Z badań Demoskopu z 2001 roku wynika, że jest to ważny czynnik, który wpływa na 

decyzje o założeniu własnej firmy i znajduje się na trzecim miejscu pośród innych 

determinantów. 
12 P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2005. 
13 J. Wasilczuk, Przedsiębiorczość kobiet, w: Szklany Sufit i ruchome schody – kobiety na 

rynku pracy, red. M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech, Wydawnictwo CeDeWu.pl, 

Warszawa, 2011, s. 112. 
14 Za: ibidem, opracowanie danych PARP dla lat 2000–2001. 
15 K. Zięba, Płeć właściciela/menedżera…, s. 460. 
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Regionalne determinanty przedsiębiorczości kobiet 

  

Rozkwit przedsiębiorczości uważa się za jedno z podstawowych uwarunkowań 

rozwoju lokalnego. Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę  

w rozwoju regionów, w tym również Wielkopolski. Zapewniają miejsca pracy, 

przyczyniają się wzrostu gospodarczego obszaru i większego dobrobytu społeczeń-

stwa.  

Wielkopolska ma dobrą pozycję pod względem przedsiębiorczości i jest zali-

czana w Polsce do regionów silnych gospodarczo. Zasoby województwa to: dobra 

dostępność komunikacyjna, wykwalifikowana siła robocza oraz atrakcyjne otocze-

nie biznesowe
16

. W Wielkopolsce odsetek przedsiębiorstw aktywnych w ogóle zare-

jestrowanych działalności gospodarczych jest podobny jak w pozostałych regionach 

Polski
17

. Działalność gospodarcza w województwie skoncentrowana jest wokół 

aglomeracji poznańskiej oraz ośrodków subregionów.  

Z analizy danych wynika, że w Wielkopolsce istnieje wysoka aktywność sekto-

ra MSP, a także jego duży potencjał. Małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują 

się jednak niską trwałością, co może wskazywać na istnienie niewystarczającego 

wsparcia. Wśród zjawisk negatywnych dla przedsiębiorczości w Wielkopolsce wy-

mienić można także: słabą aktywność instytucji otoczenia biznesu, małą liczebność 

firm wysokiej technologii (high-tech), małą liczbę przedsiębiorstw na obszarach 

wiejskich, niską innowacyjność, niewielkie wykorzystanie technologii wytworzo-

nych w regionie przez miejscowe jednostki badawcze, niedostateczne wyposażenie 

kapitałowe firm, słabe powiązania między przedsiębiorstwami, wysokie koszty 

własne, niską rentowność
18

. 

Istotna jest jeszcze inna, ważna z podjętej perspektywy, refleksja na temat sła-

bych stron regionu, jaką jest niekorzystna pozycja kobiet na rynku pracy. Jest to 

szczególnie znaczące, biorąc pod uwagę spadek populacji w wieku produkcyjnym 

przy jednoczesnym wzroście populacji w wieku poprodukcyjnym, niedostosowanie 

do potrzeb oferty edukacyjnej oraz brak spójnej polityki prorodzinnej.   

W Wielkopolsce kobiety w liczbie 1739,6 tys. stanowią 51,5% populacji wo-

jewództwa. Wskaźnik feminizacji kształtuje się na poziomie 106,1 (w kraju – 106,9, 

w Unii Europejskiej – 105,2), utrzymując się od kilku lat prawie na niezmienionym 

poziomie
19

. W miastach Wielkopolski na 100 mężczyzn szacuje się 111 kobiet, a na 

wsiach 101
20

. Wśród bezrobotnych w regionie poznańskim najliczniejszą grupę 

stanowią kobiety, zaraz obok absolwentów oraz niepełnosprawnych. Są to grupy 

                                                           
16 J. Przybysz, Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstw. Uwarunkowania  

i perspektywy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, Wyd. 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013. 
17 Ibidem. 
18 P. Bartkiewicz, Identyfikacja sytuacji gospodarczej Wielkopolski, w: Analiza sytuacji 

Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M.K. 

Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010. 
19 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013, s. 12, www. wrpo. 

wielkopolskie.pl/ files/ 119098 800846f d08e8 d0b75/ WPRO %207.0 %2029. 08.07.pdf 

(22.03.2013).  
20 Kobiety w Polsce, Raport GUS, 2007 r., s. 56, ze strony stst.gov.pl (18.02.2014). 
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największego ryzyka, wokół których koncentrować powinno się wsparcie, zwłasz-

cza, że są to osoby w wieku produkcyjnym.  

Z danych rejestru REGON wynika, że na terenie Wielkopolski istnieje 91 653 

aktywnych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne – kobie-

ty. Najczęściej są to mikroprzedsiębiorstwa, w tym w zdecydowanej większości 

takie, które nie zatrudniają pracowników. Kobiety prowadzące własną działalność 

gospodarczą w Wielkopolsce są najczęściej w wieku pomiędzy 30. a 59. rokiem 

życia
21

. W tej grupie najliczniej występują osoby pomiędzy 30. a 39. rokiem życia. 

Kobiety prowadzące działalność gospodarczą to najczęściej mieszkanki wsi (ok. 

32%) lub miasta – Poznania (ok. 24%).  

 

 

Obszary wsparcia przedsiębiorczości wielkopolskich kobiet w świetle  

badań własnych 

  

W celu określenia znaczenia wsparcia przedsiębiorczości kobiet w Wielkopol-

sce sklasyfikowano czynniki, które ułatwiają kobietom prowadzenie przedsiębiorstw 

i utworzono pięć kategorii metod wsparcia w zakładaniu i prowadzeniu własnego 

przedsiębiorstwa.  Wyróżniono zarówno metody mające charakter uniwersalny, jak  

i takie, które dotyczą wyłącznie przedsiębiorczości kobiet. Utworzone kategorie nie 

mają całkowicie rozłącznego charakteru i nie można wyróżnić sztywnych granic 

pomiędzy nimi. Takie ujęcie pokazuje jednak różnorodne źródła, z jakich czerpać 

mogą wsparcie osoby zakładające i prowadzące przedsiębiorstwa.   

Wyróżnione metody wsparcia to: społeczno-kulturowe, finansowe, ze strony 

instytucji i inicjatyw, promocyjno-informacyjne, doradczo-szkoleniowe. Każda  

z tych kategorii została uszczegółowiona i w efekcie otrzymano pięćdziesiąt trzy 

formy wsparcia w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw, z których potencjalnie 

korzystać mogą kobiety. Badaniom poddano trzy grupy respondentów: kobiety – 

potencjalnych przedsiębiorców, kobiety aktualnie prowadzące przedsiębiorstwa oraz 

grupę ekspertów w przedmiotowej dziedzinie. W celu określenia cech próby wyko-

rzystano dobór warstwowo-losowy oraz dobór kwotowy. Badania zostały przepro-

wadzone za pomocą autorskich kwestionariuszy, w okresie od marca do grudnia 

2013 roku. W sumie wzięło w nich udział 486 osób.  

 

 

Przydatność wsparcia przedsiębiorczości w ocenie aktualnych  

i potencjalnych przedsiębiorców oraz ekspertów 

 

Ocena przydatności poszczególnych form wsparcia dokonywana była na pię-

ciostopniowej skali (od 1 – „zupełnie nieprzydatna” do 5 – „bardzo przydatna”). 

Poziom przydatności, określony na podstawie punktacji aktualnych przedsiębior-

ców, zestawiono z oceną potencjalnych przedsiębiorców oraz ekspertów. Porówna-

nie opinii trzech grup respondenckich ujawnia interesujące zależności. 

                                                           
21 Opracowanie własne na podstawie danych rejestru REGON, stan na III kwartał 2013 r. 
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W grupie metod społeczno-kulturowego wsparcia przedsiębiorczości eksperci 

przeceniają znaczenie tradycji rodzinnej, a studentki – doświadczenia i sieci kontak-

tów społecznych (rys. 1). Wszyscy respondenci są zgodni co do względnie dużej 

przydatności podziału obowiązków domowych.   
 

 
 

Rysunek 1. Przydatność wsparcia społeczno-kulturowego – porównanie ocen 

 
Źródło: badania własne. 

 

Ocena przydatności wsparcia informacyjno-promocyjnego pokazuje z kolei, że 

potencjalni przedsiębiorcy-studentki przeważającej liczbie form przypisują większą 

wartość niż właścicielki, a eksperci zwykle ich nie doceniają. Potencjalni przedsię-

biorcy wyżej niż pozostałe grupy badanych oceniają portale branżowe i specjali-

styczne strony internetowe. Nie dostrzegają natomiast znaczenia informacji płyną-

cych od rodziny, przyjaciół znajomych, które stanowią formę wsparcia bardzo ce-

nioną przez właścicielki. Eksperci wyjątkowo nisko oceniają znaczenie dla rozwoju 

przedsiębiorczości bilbordów oraz seminariów i konferencji na temat zakładania  

i prowadzenia własnego biznesu (rys. 2). 

Ponadto specjaliści i studentki przeceniają znaczenie niemal wszystkich form 

wsparcia ze strony instytucji lub inicjatyw. Eksperci szczególnie wysoko oceniają 

rolę instytucji pomagających kobietom wypełniać funkcje opiekuńcze względem 

dzieci i innych zależnych członków rodziny. W opinii kobiet-praktyków ta forma 

nie stanowi aż tak dużego wsparcia działań przedsiębiorczych (rys. 3). 
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Rysunek 2. Przydatność wsparcia informacyjno-promocyjnego – porównanie ocen 

Źródło: badania własne. 

 

Także w odniesieniu do czynników finansowych eksperci i studentki oceniają 

je wyżej od właścicielek. Opinie kobiet-przedsiębiorców pokazują, że możliwości 

wsparcia finansowego w dużym zakresie pozostają przez nie nierozpoznane (rys. 4). 

Wsparcie doradczo-szkoleniowe w każdej formie jest oceniane wyżej przez 

studentki i ekspertów niż przez właścicielki. W wypadku porad prawnych i szkoleń 

branżowych są to nawet różnice znaczne (rys. 5). Najbardziej zbliżone są opinie 

respondentów w kwestii przydatności wiedzy zdobytej podczas edukacji szkolnej 

oraz przez udział w targach i wystawach.   
 

 
 

Rysunek 3. Przydatność wsparcia ze strony instytucji/inicjatyw – porównanie ocen 

 
Źródło: badania własne. 
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Rysunek 4. Przydatność wsparcia finansowego – porównanie ocen 

 
Źródło: badania własne. 

 

 

 
 

Rysunek 5. Przydatność wsparcia doradczo-szkoleniowego – porównanie ocen 

 
Źródło: badania własne. 
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Zarówno w wypadku metod wsparcia doradczo-szkoleniowego, jak i pozosta-

łych ujawnia się pewna luka pomiędzy nauką (eksperci) a praktyką (właścicielki).  

W odniesieniu do potencjalnych przedsiębiorców-studentek jest to różnica między 

stanem rzeczywistym a stanem oczekiwanym. Skutkiem takiej rozbieżności, a kon-

kretnie przeceniania wartości poszczególnych typów wsparcia może być rozczaro-

wanie realnymi trudnościami, jakie pojawiają się po rozpoczęciu własnej działalno-

ści gospodarczej, zniechęcenie, a nawet wycofanie z podjętych działań. Rekomen-

dacje zmian powinny zmierzać w dwóch kierunkach: z jednej strony uświadomienie 

potencjalnym przedsiębiorcom możliwych trudności i sposobów radzenia sobie  

z nimi, z drugiej zaś – uaktywnienie właścicielek w czerpaniu wsparcia z dostęp-

nych form przez poszerzenie ich wiedzy. 

  

 

Podsumowanie 

 

Wyniki przeprowadzonych badań ujawniają występowanie rozbieżności po-

między oceną wsparcia dokonywaną przez ekspertów, kobiety – potencjalnych 

przedsiębiorców oraz kobiety – aktualnych przedsiębiorców. Opinie właścicielek 

firm pozwalają stwierdzić, że funkcjonujące formy wsparcia nie są tak przydatne, 

jakby to mogło się wydawać z perspektywy nauki czy potencjalnych właścicielek 

firm. Uzyskane wyniki wskazują też na duży obszar metod wsparcia, których wpływ 

na rozwój przedsiębiorczości trudno określić. Są to: tradycja rodzinna; konkursy  

i kampanie promujące przedsiębiorczość, bilbordy; większość wsparcia oferowane-

go przez instytucje (inicjatywy), jak np. inkubatory przedsiębiorczości czy klastry; 

znaczna część form wsparcia finansowego np. venture capital, fundusze pożyczko-

wo-poręczeniowe; porady prawne, szkolenia z zakresu strategii eksportowej. Na 

podstawie uzyskanych wyników badań można wnioskować o istnieniu zakresu 

wsparcia niewykorzystywanego przez kobiety z powodu braku świadomości jego 

funkcjonowania.  

Najlepiej oceniane przez wielkopolskie przedsiębiorcze kobiety formy wspar-

cia to z kolei: podział obowiązków domowych, wiedza czerpana z portali branżo-

wych, prasy branżowej, od rodziny, przyjaciół i znajomych. W grupie najbardziej 

przydatnych form wsparcia finansowego znalazły się natomiast: dotacje, ulgi, zwol-

nienia podatkowe. Pomocna w prowadzeniu przedsiębiorstwa jest także wiedza  

i umiejętności zdobyte podczas edukacji szkolnej.  

Przeprowadzone badania umożliwiły dokonanie oceny istniejących form 

wsparcia z różnych perspektyw. Uzyskane wyniki stanowią podstawę dla inicjowa-

nia oraz rozwoju działań przedsiębiorczych wielkopolskich kobiet.  
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SELECTED PROBLEMS OF WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP IN GREATER 

POLAND 

 

Summary 

 

The main objective of the paper was to determine the significance of particular methods 

of supporting women's entrepreneurship in Greater Poland. Five groups of such support have 

been identified: socio-cultural, promotional and informational, financial, institutional, consult-

ing and training. This led to identifying gaps in existing support and to finding the most sig-

nificant support for entrepreneurial women. The study revealed a discrepancy between the 

assessment carried out by experts, students and women entrepreneurs. Owners of enterprises’ 

opinions show that the available forms of support are not as useful as it might seem from the 

perspective of researchers and potential owners. There are also forms of support that are not 

used by the female owners. 
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O MNIEJ LUB BARDZIEJ SŁODKIM CUKRZE, CZYLI  

KILKA UWAG O ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ  

FIRM RODZINNYCH I PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule, przyjmując za punkt wyjścia teorię interesariuszy Freemana, au-

torki podjęły się refleksji na temat specyfiki odpowiedzialności społecznej firm 

rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne uznawane są 

powszechnie za ucieleśnienie pełnej, wręcz doskonałej formy odpowiedzialności 

społecznej. Z kolei przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują się szczególną paletą 

interesariuszy oraz specyficznymi wartościami. Autorki wskazują na możliwe ob-

szary wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa z obu grup, a także przywołują 

wnioski z nielicznych badań, jakie do tej pory zostały przeprowadzone w tym obsza-

rze. 

 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność społeczna, firmy rodzinne, przedsiębiorstwo 

społeczne, interesariusze 

 

 

Wprowadzenie 

 

Ostatnie dwadzieścia lat naznaczone jest wzmożonym zainteresowaniem pro-

blemami ekologicznymi i społecznymi w strategicznym zarządzaniu przedsiębior-

stwami
1
. Zainteresowanie to z czasem zyskało miano Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu (CSR). Stopień zainteresowania koncepcją CSR nie jest jednak jednakowy 

dla wszystkich podmiotów
2
. Zaangażowanie to może zależeć od wielkości firmy, 

branży, w której funkcjonuje, jej otoczenia oraz wielu innych czynników. Przedsię-

biorstwa rodzinne i społeczne, ze względu na ich strukturę własności, pracowników, 

                                                           
1 T. Donaldson, L.E. Preston, The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evi-

dence, and Implications, „The Academy of Management Review” 1995, nr 20 (1), s. 65–91; 

P. Shrivastava, S. Hart, Creating sustainable corporation, „Business Strategy and the Envi-

ronment” 1995, nr 4, s. 154–165; A.C. Martinet, E. Reynaud, Entreprise durable, finance et 

stratégie, „Revue Française de Gestion” 2004, septembre–octobre, s. 121–136; S. Hart, 

Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World, „Harvard Business Review” 1997, 

January–February, s. 66–76. 
2 A.C. Martinet, E. Reynaud, Entreprise..., s. 121–136. 



 O mniej lub bardziej słodkim cukrze... 181 

 

wartości, które im przyświecają, a które zakorzenione są czy to w tradycji rodzinnej, 

czy też w sylwetce przedsiębiorcy społecznego, mogą być predestynowane do sto-

sowania społecznej odpowiedzialności w najczystszej i naturalnej postaci, czy wręcz 

do bycia społecznie odpowiedzialnymi „od urodzenia”. Jednak czy tak jest rzeczy-

wiście? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, co ukazano w niniejszym 

artykule. 

 

 

Odpowiedzialność społeczna jako seria zobowiązań przedsiębiorczych na 

wielu poziomach 

 

Współcześnie funkcjonuje wiele definicji Społecznej Odpowiedzialności Biz-

nesu (CSR). Jest to podejście podlegające ciągłej ewolucji, podobnie zresztą jak 

inne koncepcje biznesowe, które dopasowują się do zmieniających się realiów pro-

wadzenia działalności gospodarczej i otoczenia biznesu. Początki dzisiejszego ro-

zumienia tej koncepcji zawdzięcza się Bowenowi
3
, który jako pierwszy uznał, że 

przedsiębiorstwa mają moralny obowiązek postępowania w sposób społecznie od-

powiedzialny z uwagi na przyszłe pokolenia
4
. Następna znacząca próba zdefiniowa-

nia odpowiedzialności biznesu, to teoria „mądrości konwencjonalnej” Johnsona
5
, 

nawiązująca do koniecznej interakcji przedsiębiorstwa z wieloma różnymi podmio-

tami i instytucjami z jego otoczenia. Między innymi na jej bazie Carroll
6
 zdefinio-

wał CSR jako zobowiązanie przedsiębiorstw do troski o społeczeństwo w czterech 

głównych aspektach: pod względem ekonomicznym (maksymalizacja zysku, dostar-

czanie produktów wysokiej jakości), pod względem prawnym (przestrzeganie regu-

lacji prawnych), etycznym (przestrzeganie zasad moralnych zakorzenionych w kul-

turze firmy), oraz uznaniowym (filantropia). Dodatkowo, poziom reakcji przedsię-

biorstwa w wyżej wymienionych obszarach może objawiać się w kilku kategoriach, 

począwszy od najniższego, nazwanego przez Carrolla reaktywnym, poprzez obronę, 

dostosowanie, po najwyższy, czyli proaktywność. W trójwymiarowym ujęciu CSR 

przez Carrolla, trzeci wymiar stanowią kwestie społeczne, których dotyczyć mogą 

działania w ramach CSR, a mianowicie: konsumeryzm, środowisko, dyskryminacja, 

bezpieczeństwo produktu, bezpieczeństwo pracy oraz akcjonariusze firmy. Teoria ta 

zakłada również, że świadomość złożoności kwestii społecznych wymaga zidentyfi-

kowania problemów społecznych, z którymi styka się konkretna firma oraz wyboru 

najbardziej odpowiedniego podejścia do ich rozwiązania. 

 

 

                                                           
3 H. Bowen, Social responsibilities of the business man, Harper and Brothers, New York 

1953. 
4 M. Capron, F. Quairel-Lanoizelée, La responsabilité sociale d'entreprise, Coll. Repère, 

Éditions la Découverte, Paris 2007. 
5 H.L. Johnson, Business in contemporary society: Framework and issues, CA Wadsworth, 

Belmont 1971. 
6 A.B. Carroll, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, „The 

Academy of Management Review” 1979, nr 4 (4), s. 502–504. 
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Odpowiedzialność społeczna w świetle teorii interesariuszy 

 

W dyskusji nad odpowiedzialnością społeczną należy nawiązać do teorii inte-

resariuszy E. Freemana
7
, która fundamentalnie zmienia sposób rozumienia jej inter-

pretacji w obecnym krajobrazie ekonomiczno-społecznym. Freeman akcentuje no-

wą, odmienną narrację biznesu. Dzisiejszy sukces biznesu oznacza coś znacznie 

więcej niż tylko pieniądze. Firmy są zakładane z określonym zamysłem, tak aby 

tworzyć wartość dla klientów, pracowników, dostawców, lokalnych społeczności, 

ale też ludzi z pieniędzmi. Według niego kapitalizm jest systemem społecznej ko-

operacji, w którym jednostki tworzą wzajemnie dla siebie określoną wartość. We 

współczesnym kapitalizmie nie są jednostkami dążącymi jedynie do własnego inte-

resu ekonomicznego. Niezależnie od tego jaki cel reprezentuje, organizacja powinna 

brać pod uwagę konsekwencje jakie jej działania przynoszą innym. Interesariusze  

i ich interesy muszą być dlatego nieustannie równoważone z celami organizacji. 

Według Freemana koncepcja CSR, to koncepcja oddzielnego sposobu działania, 

którego można się podjąć lub nie na różnych etapach funkcjonowania biznesu. Fre-

eman podkreśla również, że współcześnie działania CSR odnoszą się do organizacji 

pozarządowych, rządów, grup interesu a pomijają klientów, dostawców czy pracow-

ników jako podstawowych/kluczowych interesariuszy. Freeman proponuje więc, 

aby mówić o odpowiedzialności firmy przed interesariuszami (company stakeholder 

responsibility) zamiast CSR jako corporate social responsibility. 

Teoria interesariuszy stawia firmę w pozycji centrum jej relacji z interesariu-

szami. Mitchell i inni
8
 wyróżniają trzy atrybuty interesariuszy, które decydują nieja-

ko o ich znaczeniu dla firmy: siła/władza (zdolność do osiągania wyników, których 

ci którzy sprawują władzę oczekują), słuszność (etyczna, moralna, oczekiwań spo-

łecznych), pilność (w stosunku do żądania lub relacji). Kolejnym istotnym teore-

tycznym tłem dla przeanalizowania odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych  

i społecznych jest teoria służebności Donaldsona i Davisa
9
. Zakłada ona, że zarzą-

dzający przedsiębiorstwem, pozostawieni samym sobie, bez kontroli ze strony wła-

ścicieli, zawsze będą działać w jego interesie, a tym samym nie będą realizować 

własnych, osobistych celów na szkodę firmy. Menedżerowie będą raczej starali się 

uzyskać zbieżność ich partykularnych interesów z interesami firmy. 

 

 

Firmy rodzinne i przedsiębiorstwa społeczne 

 

Odnosząc teorię interesariuszy do firm rodzinnych mamy do czynienia ze 

skrzyżowaniem co najmniej dwóch systemów wartości – rodziny i biznesu. Atrybut 

władzy jest tutaj bardziej normatywny niż utylitarny, słuszność opiera się na zasa-

                                                           
7 E. Freeman J.S. Harrison, A.C. Wicks, B.L. Parmar, S. De Colle, Stakeholder theory, the 

state of the art, Cambridge University Press, Cambridge 2010. 
8 R.K. Mitchell, B.R. Agle, D.J. Wood, Toward a Theory of Stakeholder Identification and 

Salience: Defining the Principle of Who and What really Counts, „Academy of Management 

Review” 1997, nr 22, s. 853–886. 
9 L. Donaldson, J.H. Davis, Stewardship theory or agency theory: CEO governance and 

shareholder returns, „Australian Journal of Management” 1991, nr 16 (1), s. 49–64. 
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dzie dziedziczenia, a trzeci czynnik wymieniony przez Mitchella
10

, czyli czas lub 

pilność, zakorzeniony jest w powiązaniach rodzinnych i konkretnych celach, wyni-

kających z relacji pomiędzy członkami rodziny
11

.  

Współcześnie na bazie teorii interesariuszy, o firmach rodzinnych, mówi się  

o ich Proaktywnym Zaangażowaniu w kierunku Interesariuszy (Proactive Stakehol-

der Engagement-PSE) oraz Bogactwie Socjoemocjonalnym (Socioemotional Weal-

th-SEW). Oznacza to, że często preferują one cele niefinansowe, nie zawsze zgodne 

z logiką biznesową, ekonomiczną, pozwalające na utrzymanie SEW. Propagatorzy 

tego nurtu uważają, że właściciele firm rodzinnych angażują się w działania prospo-

łeczne nawet jeśli to zaangażowanie nie przynosi korzyści ekonomicznych, a to 

dlatego że rodzina otrzymuje coś w rodzaju korzyści społeczno-emocjonalnych
12

, 

zaspokajających potrzebę SEW. Według tej teorii, założyciele firm rodzinnych po-

strzegają je jako przedłużenie ich ego, a co za tym idzie, firmy odzwierciedlają ich 

podstawowe wartości
13

 i stają się odbiciem samooceny członków rodziny
14

. Warto-

ści rodzinne, wokół których budowana jest firma, są homogeniczne i wyrażają się  

w postaci bardziej afektywnych niż przeciętnie relacji, solidarności, lojalności oraz 

dbałości o reputację firmy, która najczęściej tożsama jest z reputacją rodziny. Każde 

nieodpowiedzialne zachowanie może doprowadzić do utraty SEW, a w rezultacie do 

stygmatyzacji firmy rodzinnej jako organizacji społecznie nieodpowiedzialnej
15

. 

Niektóre z tych wartości rodzinnych uznawane są za fundamentalne i silnie osadzo-

ne w rodzinnej podświadomości zbiorowej, inne z kolei determinowane są czynni-

kami sytuacyjnymi, czy pokoleniowymi. Przyszłe pokolenia firm rodzinnych są 

ważnym interesariuszem, niezbędnym do przetrwania firmy rodzinnej. Traktowanie 

kolejnych pokoleń jako interesariuszy zawiera się we wcześniej wspomnianym 

wymiarze społeczno-emocjonalnym, w którym przenikają się wzajemnie ich przy-

szłość i interesy
16

. 

                                                           
10 R.K. Mitchell, B.R. Agle, D.J. Wood, Towards a theory of stakeholder identification and 

salience: Defining the principle of who and what really counts, „Academy of Management 

Review” 1997, nr 22 (4), s. 853–886. 
11 A.W. Pearson, J.C. Carr, J.C. Shaw, Toward a Theory of Familiness: A Social Capital 

Perspective, „Enterpreneurship Theory and  Practice” 2008, nr 32, s. 949–969. 
12 P. Berrone, C.C. Cruz, L.R. Gómez-Mejía, Socioemotional wealth in family firms: A review 

and agenda for future research, “Family Business Review” 2012, nr 25, s. 258–279. 
13 M.F.R. Kets De Vries, The Entrepreneurial Personality: A Person at the Cross Roads, 

“Journal of Management Studies” 1977, 14, s. 34–57; W.G. Dyer, D.A. Whetten, Family 

firms and social responsibility: Preliminary evidence from the S&P 500, „Entrepreneurship 

Theory and Practice” 2006, nr 30(6), s. 785–802; J.J. Chrisman, J.H. Chua, P. Sharma, Trends 

and directions in the development of a strategic management theory of the family firm, „En-

trepreneurship Theory and Practice” 2005, nr 29 (5), s. 555–576. 
14 C. Cennamo, P. Berrone, C. Cruz, L.R. Gomez-Mejia, Socioemotional Wealth and Proac-

tive Stakeholder Engagement: Why Family-Controlled Firms Care More About Their Stake-

holders, „Enterpreneurship Theory and Practice” 2012, s. 1153–1173. 
15 D.L. Deephouse, P. Jaskiewicz, Do Family Firms Have Better Reputations than Non-

Family Firms? An Integration of Socioemotional Wealth and Social Identity Theories, „Jour-

nal of Management Studies” 2013, nr 50 (3), s. 337–360. 
16 M.A. Delmas, O. Gergaud, Sustainable Certification for Future Generations: The Case of 

Family Business, „Family Business Review” 2014, nr 27 (3), s. 228–243. 
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Szczególna dbałość o przetrwanie firmy rodzinnej oraz PSE i SEW firm ro-

dzinnych pozwala domniemywać, że będą one bardziej i w sposób naturalny zmo-

tywowane do stosowania podejścia CSR, jako że wśród najczęściej komunikowa-

nych motywacji firm do podejmowania działalności prospołecznej znajdujemy: 

poprawę wizerunku firmy, rozpoznawalność firmy jako lidera etycznego oraz przy-

czynianie się do zaspokajania długookresowych interesów firmy
17

. Podążając za 

rozumowaniem tych samych autorów, działania firm rodzinnych w zakresie CSR 

można zakwalifikować jako etyczne (versus instrumentalne) oraz pchane wewnętrz-

nie raczej niż determinowane czynnikami zewnętrznymi. Literatura przedmiotu jest 

jednak bogata w analizy, które pokazują, że może być zupełnie inaczej. Biznes ro-

dzinny jest bardzo często umieszczany w kontekście stosowania niesprawiedliwego 

systemu wynagrodzeń
18

, nepotyzmu
19

 czy dyskryminacji płciowej
20

. Oznacza to 

konieczność wyróżnienia wśród interesariuszy wewnętrznych dwóch grup – człon-

kowie rodziny kontra pracownicy spoza rodziny
21

 i uznania, że często chęć społecz-

nego oddziaływania na interesariuszy wewnętrznych spoza rodziny może być słab-

sza niż chęć dbania o pracowników z grona rodziny. Jednym z wymiarów SEW jest 

również altruizm cechujący członków rodziny
22

.  Może on przyjąć postać pozytyw-

ną, czyli zwiększyć zaangażowanie w oddziaływanie prospołeczne, choć możliwe 

jest również, że i to zaangażowanie, w przypadku interesariuszy wewnętrznych, 

będzie różnicowane na członków rodziny i pracowników spoza niej. Prawdopodob-

nie, tylko w odniesieniu do interesariuszy zewnętrznych, rodzinny altruizm może 

mieć wyłącznie pozytywne skutki i rzeczywiście może oznaczać podejmowanie 

działań z gatunku CSR. Niektórzy autorzy wskazują również na to, że różnice naro-

dowe, kulturowe i gospodarcze mogą mieć wpływ na poziom implementacji CSR 

zarówno w firmach rodzinnych, jak i tych spoza tej grupy
23

. Co więcej heteroge-

niczność firm rodzinnych, wynikająca choćby ze zróżnicowanych rozmiarów tych 

organizacji, może decydować o bardzo zdywersyfikowanym podejściu do zaanga-

żowania społecznego
24

. 

                                                           
17 P.S. Brønn, D. Vidaver-Cohen, Corporate Motives for Social Initiative: Legitimacy, Sustai-

nability, or the Bottom Line?, „Journal of Business Ethics” 2009, nr 87 (1), s. 91–109. 
18 J.H. Chua, J.J. Chrisman, E.B. Bergiel, An agency theoretic analysis of the professionalized 

family firm, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2009, nr 33, s. 355–372. 
19 M. Burkart, F. Panunzi, A. Shleifer, Family Firms, „Journal of Finance” 2003, nr 58,  

s. 2167–2202. 
20 R.M. Jimenez, Research on women in family firms: Current status and future directions, 

„Family Business Review” 2009, nr 22 (1), s. 53–64. 
21 C. Cruz, M. Larazza-Kintana, L. Garces-Galdeano, P. Berrone, Are Family Firms Really 

More Socially Responsible?, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2014, nr 38 (6),  

s. 1295–1316. 
22 W.S. Schulze, M.H. Lubatkin, R.N. Dino, Toward a Theory of Agency and Altruism in 

Family Firms, „Journal of Business Venturing” 2003, nr 18 (4), s. 473–490. 
23 C. Cruz, M. Larazza-Kintana, L. Garces-Galdeano, P. Berrone, Are Family Firms…,  

s. 1295–1316; M. Popowska, M. Starnawska, Odpowiedzialność społeczna biznesu – polifo-

nia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych i małych firm, „Journal of Ma-

nagement and Finance” 2010, nr 10 (1), s. 128–151. 
24 P. Marques, P. Presas, A. Simon, The Heterogeneity of Family Firms in CSR Engagement: 

The Role of Values, „Family Business Review” 2014, nr 27, s. 206–227. 
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Wyniki badań przeprowadzanych na całym świecie nie dają wyczerpującej od-

powiedzi na pytanie o poziom zaangażowania firmy rodzinnej w działania z zakresu 

odpowiedzialności społecznej. Póki co nie pozwalają one na jednoznaczne stwier-

dzenie, że odpowiedzialność społeczna firm rodzinnych przewyższa orientację pro-

społeczną firm nierodzinnych. Część autorów stwierdziła silną tendencję firm ro-

dzinnych do stosowania podejścia CSR
25

, ale to nie oznacza jeszcze, że są one  

w tym względzie wyjątkowe. Inni, po zbadaniu przedsiębiorstw z obu grup, odrzuci-

li wręcz hipotezę o rzekomo silniejszej orientacji społecznej firm rodzinnych
26

, albo 

uzależnili ją od tego czy działania ukierunkowane są na interesariuszy wewnętrz-

nych (znikoma orientacja firm rodzinnych) czy zewnętrznych (silniejsze ukierunko-

wanie)
27

. 

W myśl teorii służebności, w firmach rodzinnych zarówno właściciele (rodzi-

na), jak i menedżerowie (pracownicy najemni) mają służebny stosunek do organiza-

cji, a ich cele są zbliżone do długookresowych celów biznesu, który musi być wspie-

rany, rozwijany i przekazany następnym pokoleniom
28

. Członkowie rodziny są bez-

interesownie oddani firmie, jej funkcjonowaniu i stawiają cele biznesu i środowiska 

lokalnej społeczności przed swoimi własnymi celami. Rodzina dąży do trwałości  

i kontynuacji biznesu, uznając filantropię jako najlepszy sposób służebności wobec 

lokalnej społeczności
29

. Służebność w firmach rodzinnych charakteryzuje się trzema 

głównymi cechami: istotnym inwestowaniem w firmę i jej przyszłość, bezwarunko-

wą formą inwestowania, silną wolą podążania za długoterminowymi celami nawet 

kosztem celów krótkookresowych
30

. Badania ukazują, że większe zaangażowanie 

rodziny we własność przedsiębiorstwa rodzinnego zwiększa zainteresowanie filan-

tropią, czyli uznaniową formą społecznej odpowiedzialności
31

, natomiast większe 

zaangażowanie rodziny w procesy zarządzania zmniejsza tę skłonność. 

Inne badania wykonane wśród amerykańskich firm rodzinnych ukazują, że 

przyszłe pokolenia, mając interes w długookresowej wydajności firmy, są jej intere-

sariuszami. Wykazano również, że właściciele firm rodzinnych, którzy planują suk-

cesję, biorą pod uwagę potrzeby tychże pokoleń, podejmując odpowiednie praktyki 

                                                           
25 C.E. Aronoff, J.L. Ward, Family-owned business: A thing of the past or a model for the 

future, „Family Business Review” 1995, nr 8 (2), s. 121–130; W.G. Dyer, D.A. Whetten, 

Family firms…, s. 785–802; D. Miller, I. Le Breton-Miller, Challenge versus advantage in 

family business, „Strategic Organization” 2003, nr 1 (1), s. 127–134. 
26 G. Campopiano, A. De Massis, F. Chirico, Firm Philanthropy in Small- and Medium-Sized 

Family Firms: The Effects of Family Involvement in Ownership and Management, „Family 

Business Review” 2014, nr 27 (3). 
27 P. Berrone, C.C. Cruz, L.R. Gómez-Mejía, Socioemotional wealth…, s. 258–279. 
28 G. Campopiano, A. De Massis, F. Chirico, Firm Philanthropy…; G. Corbetta, C. Salvato, 

Self-serving or self-actualizing? Models of man and agency costs in different types of family 

firms: A commentary on “Comparing the agency costs of family and non-family firms”: con-

ceptual issues and exploratory evidence, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2004, nr 28 

(4), s. 355–362. 
29 G. Campopiano A. De Massis, F. Chirico, Firm Philanthropy…, s. 256. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
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zorientowane na kwestie środowiskowe, które przyniosą firmie konkretne skutki 

ekonomiczne w przyszłości
32

. 

Z racji tego, że przedsiębiorstwa społeczne za główny cel i misję swojego 

działania stawiają rozwiązywanie różnorodnych problemów społecznych, co nazywa 

się tworzeniem wartości społecznej, niejako domyślnie teoria i praktyka zakłada, iż 

zachowują się w sposób bardzo odpowiedzialny społecznie. Dobrze czynią dla spo-

łeczeństwa, rozwiązują różne problemy społeczne i środowiskowe, a więc są trak-

towane jako odpowiedzialne społecznie. 

Tymczasem obraz odpowiedzialności społecznej jest o wiele bardziej złożony 

właśnie w wypadku przedsiębiorstw społecznych. D. Young
33

 słusznie podkreśla 

złożoność i wielorakość odpowiedzialności przedsiębiorstw społecznych przed róż-

nymi interesariuszami twierdząc, że mają one „wielu panów”. Do interesariuszy 

należą klienci, którym sprzedawane są dobra lub usługi oferowane przez organiza-

cje, darczyńcy ofiarujący datki i granty, władze centralne i regionalne przyznające 

ulgi podatkowe, kontraktujące różne zlecenia, ludzie, którym dana organizacja służy 

przez rozwiązywanie wcześniej wspomnianych problemów społecznych, wolonta-

riusze i profesjonaliści służący swoją pracą i energią. Zaangażowanie tych interesa-

riuszy przyczynia się do realizacji celu społecznego. Przedsiębiorstwo społeczne 

zdaje się nie być samowystarczalnym ekonomicznie, a przynajmniej nie tak jak 

dzieje się w przypadku przedsiębiorstwa zorientowanego wyłącznie na zysk – dlate-

go liczy na różnoraką pomoc w formie wspomnianych wolontariuszy, dotacji i dat-

ków od zewnętrznych jednostek. Łączenie celów ekonomicznych ze społecznymi 

może jednak stanowić poważne wyzwanie. Dlaczego? Realizując cele ekonomiczne, 

dbając o utrzymanie się na rynku, przedsiębiorstwo może doprowadzić do zaniedba-

nia celów społecznych
34

. Z racji dobrowolnego zaangażowania innych stron, jest 

przedmiotem większej obserwacji i wrażliwości społecznej. Co więcej, w sytuacji 

gdy przedsiębiorstwa te pomagają określonym grupom społecznym, realizując swoją 

misję, szczególnie grupom zagrożonym wykluczeniem lub wykluczonych ekono-

micznie i społecznie, muszą się wykazywać znacznie większą odpowiedzialnością, 

atencją, wrażliwością i pobłażliwością, ponieważ ich pracownicy należą do tych 

grup. Jest to ważne w wypadku przedsiębiorstw społecznych, do których zalicza się 

przede wszystkim spółdzielnie socjalne
35

. Członkowie spółdzielni, do których nale-

żą bezrobotni, niepełnosprawni lub osoby wymienione w ustawie o zatrudnieniu 

socjalnym, jak np. osoby uzależnione od alkoholu, osoby bezdomne, osoby chore 

psychicznie, przechodzą przez reintegrację zawodową i społeczną
36

. Spółdzielnie 

socjalne stają więc przed wyzwaniem odpowiedzialnego postępowania wobec swo-

                                                           
32 M.A. Delmas, O. Gergaud, Sustainable Certification…, s. 228. 
33 D. Young, The complexity of nonprofit accountability – looking inside as well as outside, 

„American Review of Public Administration” 2002, nr 32 (3), s. 3–4. 
34 J.G. Dees, J. Elias, The challenges of combining social and commercial enterprise, „Busi-

ness Ethics Quarterly” 1998, nr 8 (1), s. 165. 
35 A. Ciepielewska-Kowalik, B. Pieliński, M. Starnawska, A. Szymańska, Social Enterprise 

Models in Poland – Concepts and Institutional Context, „ICSEM Working Papers” 2014,  

s. 4, 12–17. 
36 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych, DzU, nr 94, poz. 651,  

z późn. zm., s. 1. 
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ich pracowników. Warto również wspomnieć, że nie tylko założenia definicyjne  

o przedsiębiorstwie społecznym, ale również wstępne badania w kontekście pol-

skim
37

, świadczą o oddolnym charakterze inicjatywy tegoż podmiotu, celu społecz-

nym zorientowanym na korzyści dla lokalnej społeczności oraz wskazują, iż waż-

nym interesariuszem w tym krajobrazie jest lokalna społeczność, co wiąże się  

z mocnym zakorzenieniem w niej.  Z punktu widzenia założeń teorii służebności, 

jeśli członkowie założyciele przedsiębiorstw społecznych, jakimi są spółdzielnie 

socjalne, są jednocześnie zarządzającymi, to można uznać, że działają w ich intere-

sie. Interesy partykularne zarządzających są zbieżne z interesami całego przedsię-

wzięcia. Przyjrzenie się pozostałym typom przedsiębiorstw społecznych, nie pozwa-

la wyciągnąć tak jednoznacznych przypuszczeń. Ponownie jednak można zakładać, 

że przedsiębiorstwa społeczne z racji swojej misji społecznej, i zarządzający w nich, 

będą działać w ich interesie. Co więcej, są pod nadzorem i obserwacją zróżnicowa-

nych interesariuszy, co może oddalać chęć zachowań oportunistycznych menedże-

rów. 

We współczesnej literaturze brakuje jednak badań, pozwalających choćby  

w powierzchowny sposób zobrazować jak wygląda odpowiedzialność społeczna 

przedsiębiorstw społecznych. Przyczyna tego stanu rzeczy leży również we wcze-

śniej wspomnianych założeniach, że przedsiębiorstwo społeczne, z racji celu spo-

łecznego, musi być odpowiedzialne społecznie. Nieliczne badania pokazują jak 

wygląda odpowiedzialność społeczna wobec poszczególnych interesariuszy. Corne-

lius i inni badacze
38

 wskazują, że w wypadku przedsiębiorstw społecznych istnieje 

mniejszy nacisk na odpowiedzialność społeczną skierowaną do wewnątrz, a większy 

na zewnętrznych interesariuszy oraz lokalne społeczności. Wskazują na to również 

badania Foota
39

 w sektorze organizacji dobroczynnych, wykazujących się sporą 

niespójnością w zarządzaniu ludźmi – stosowano się do wyraźnie określonych war-

tości organizacji w relacji do zewnętrznych interesariuszy – klientów, a zaniedby-

wano podążanie za tymi wartościami wewnątrz organizacji. Podejmowane są jednak 

próby badań próbujących określić etyczność zachowań i działań w przedsiębiorczo-

ści społecznej, jako jednego z poziomów odpowiedzialności społecznej
40

. 

 

 

Podsumowanie 

 

Jeśliby przyjąć postulaty E. Freemana, firma rodzinna i przedsiębiorstwo spo-

łeczne powinny każdy podmiot swojego otoczenia traktować jako istotnego interesa-

riusza, na którego oddziałuje. Nie można dokonywać selekcji, nadawać priorytetu 

                                                           
37 M. Starnawska, Zachowanie poprzez sieciowanie w przedsiębiorczości społecznej w odpo-

wiedzi na trudne otoczenie instytucjonalne – przypadek 5 spółdzielni socjalnych, „Problemy 

Zarządzania” 2014, nr 4, t. 2, w druku. 
38 N. Cornelius, M. Todres, S. Janjuha-Jivraj, A. Woods, J. Wallace, Corporate Social Re-

sponsibility and the Social Enterprise, „Journal of Business Ethics” 2008, nr 81, s. 359. 
39 D. Foote, The Question of Ethical Hypocrisy in Human Resource Management in the U.K. 

and Irish Charity Sectors, „Journal of Business Ethics” 2001, nr 34 (1), s. 33–34. 
40 E. Chell, L.J. Spence, F. Perrini, J.D. Harris, Social Entrepreneurship and Business Ethics: 

Does Social Equal Ethical, „Journal of Business Ethics” 2014, nota edytorska, 20.11.2014. 
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określonym grupom gdyż nie leży to u podstaw zachowań odpowiedzialnych. Bada-

nia nad przedsiębiorczością i problematyka prac związanych z CSR wśród firm 

rodzinnych, przedsiębiorstw społecznych dokonują jednak próby nadawania priory-

tetów wyboru najważniejszych interesariuszy dla wspomnianych podmiotów. Po-

dejmowane są również badania wskazujące na kierunek odpowiedzialności społecz-

nej wobec poszczególnych interesariuszy. W przypadku przedsiębiorczości społecz-

nej, badania w Polsce na ten temat nie zostały jeszcze przeprowadzone, są opisywa-

ne nieliczne przykłady, obrazy dysfunkcji w obszarze odpowiedzialności społecznej. 

Bezsprzecznie, zakłada się a priori, że przedsiębiorstwa społeczne realizując misję  

i cele społeczne, z natury więc są odpowiedzialne społecznie. 

Obszarem dyskusji jest więc polemika z założeniami E. Freemana: czy i w jaki 

sposób CSR powinien zaistnieć we współczesnych organizacjach? Jeśli uchyli się 

założenia Freemana, można rzeczywiście zastanawiać się, którzy interesariusze są 

najważniejsi z punktu widzenia analizowanych organizacji, bo to oni przesądzają  

o jej przetrwaniu. Równocześnie można podjąć się refleksji, którzy interesariusze są 

najważniejsi z punktu widzenia realizacji misji organizacji, co jest szczególnie waż-

ne dla przedsiębiorstw społecznych. Nie oznacza to jednak, że mogą one sobie po-

zwolić na zaniedbania czy dysfunkcje w mniej istotnych obszarach. W przypadku 

firm rodzinnych, złożoność interesariuszy oraz relacji na poziomie właściciel–

menedżer–członkowie rodziny powodują, że bardzo trudno jednoznacznie wypo-

wiedzieć się co do silniejszej, niż w przypadku pozostałych podmiotów, tendencji 

do bycia społecznie odpowiedzialnym. Wartości rodzinne oraz, być może, silniejsze 

niż przeciętnie dążenie do przetrwania firmy i zachowania jej dla przyszłych poko-

leń rodziny mogą wskazywać na większe zaangażowanie tych firm na polu społecz-

nym, zwłaszcza w środowisku lokalnym. Brakuje jednak badań, które jednoznacznie 

by to potwierdzały, zwłaszcza w Polsce, gdzie kapitał firm rodzinnych budowany 

jest stosunkowo krótko, bo w większości przypadków, od początku transformacji 

ustrojowej. 
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Summary 

 

In this paper, taking as a starting point Freeman’s stakeholder theory approach, we aim 

to reflect on the peculiarities of social responsibility among family business and social enter-

prises. Social enterprises are considered as perfect examples of corporate social responsibility 

practice. Family business, display particular values and have unique stakeholders. We point to 

the areas of challenge that both kinds of enterprises cope with, and refer to the scarce research 

results in this problem. 
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Streszczenie 

 

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej mają znaczny udział w go-

spodarce narodowej. Ich profile są bardzo różnorodne. Szczególną kwestię stanowi 

rozdzielenie ich działalności gospodarczej i działalności non profit oraz dostosowa-

nie ewidencji gospodarczej do zakresu i specyfiki funkcjonowania. 

W artykule zdefiniowano pojęcie jednostki nieprowadzącej działalności go-

spodarczej w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz  

w ustawie o rachunkowości oraz wskazano akty prawne regulujące działalność jed-

nostek nieprowadzących działalności gospodarczej. 

 

Słowa kluczowe: jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, jednostki 

mikro, ustawa o rachunkowości 

 

 

Pojęcie jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej 

 

Działalność społeczeństwa jest realizowana w trzech obszarach (sektorach): 

sektorze państwowym, sektorze biznesu i sektorze działalności społecznej. W sekto-

rze państwowym podejmuje się decyzje na poziomie państwa lub gminy
1
. Jest to 

tzw. obszar działalności publicznej. Sektor biznesu prowadzi działalność w celu 

osiągnięcia zysku
2
. Sektor działalności społecznej nie jest nastawiony na zysk eko-

nomiczny, ale na zysk w postaci satysfakcji (trzeci sektor)
3
. 

Trzeci Sektor nazywany jest często organizacjami non profit, z uwagi na to, 

że w swojej działalności nie kierują się potrzebą osiągnięcia zysku. Czasami używa 

się określenia organizacje pozarządowe, żeby podkreślić ich niezależność od ad-

ministracji rządowej. Organizacje te określa się również jako jednostki wolontary-

styczne, gdyż ich działalność jest w znacznym stopniu oparta na działalności ochot-

ników. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku 

                                                           
1 Działalność na podstawie przepisów prawa, zapewnia właściwe funkcjonowanie państwa  

i jego struktur. 
2 Kierując się rachunkiem ekonomicznym, produkuje wyroby lub oferuje usługi i tworzy 

podstawę materialną społeczeństwa. 
3 Stwarza możliwości twórczej i pożytecznej działalności na rzecz poszczególnych osób lub 

ogółu społeczeństwa, sprawia, że ludzie czują się bezpiecznie we wspólnocie. 
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wprowadziła pojęcie organizacji pożytku publicznego, w odniesieniu do organiza-

cji pozarządowych, które prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań 

publicznych określonych w tej ustawie
4
. Coraz bardziej popularna, na określenie 

organizacji pozarządowych, staje się nazwa pochodząca z języka angielskiego – ngo 

(non-governmental organization). Określenie to jest używane przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz inne instytucje międzynarodowe. 

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) definiuje organizacje 

non profit jako podmioty, charakteryzujące się następującymi cechami, których 

zwykle nie mają inne organizacje
5
: 

 są finansowane przez osoby, które nie oczekują współmiernej korzyści lub 

zwrotu pieniędzy, 

 nie działają w celu osiągnięcia zysku, 

 nie występuje kwestia własności typowa dla organizacji biznesowych. 

Dobroczyńca kompensuje sobie wydatek w zeznaniu podatkowym lub przez 

lepsze samopoczucie oraz zdobycie uznania w społeczności. 

Organizacjami non-profit są stowarzyszenia, kościoły, kluby, biblioteki, muze-

a, fundacje, organizacje religijne, organizacje badawcze i naukowe, publiczne szko-

ły, publiczne radio i telewizja
6
, które mogą prowadzić działalność, przybierając 

różne rozmiary. Niektóre organizacje nie mają żadnego etatowego personelu.  

W innych organizacjach, np. na uniwersytecie, w stowarzyszeniu zajmującym się 

badaniem w zakresie zdrowia lub w instytucji kulturalnej może pracować kilkaset 

pracowników. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie w art. 3 ust. 2 definiuje organizacje pozarządowe jako niebędące jed-

nostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicz-

nych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organi-

zacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem niektórych jedno-

stek wymienionych enumeratywnie w art. 3 ust. 4. 

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej charakteryzują się  nastę-

pującymi cechami: 

 posiadają osobność prawną (z wyjątkami), 

 wpisane są do krajowego rejestru sądowego, 

 podlegają kontroli sądu i administracji państwowej, 

 realizują cele niezarobkowe, 

 podlegają systemowi podatkowemu, 

 stosują ustawę o rachunkowości. 

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej nie stanowią jednolitej ka-

tegorii prawnej. Można wyróżnić następujące ich typy: 

 publiczne i prywatne, 

                                                           
4 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

t.j. DzU 2014, poz. 1118. 
5 R.F. Larkin, M. Di Tommaso, Non-for-Profit GAAP 2006, John Wiley & Sons, New Jersey 

2006, s. 3. 
6 Ibidem, s. 189–203. 
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 prawa prywatnego i publicznego, 

 non profit  i non for profit. 

Organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność gospodarczą. Mówią  

o tym bezpośrednio lub pośrednio przepisy regulujące funkcjonowanie tych jedno-

stek. W Ustawie z dnia 19 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (DzU nr 

20, poz. 104, z późn. zm.) działalność gospodarcza jest wyjaśniona w art. 34 nastę-

pująco: „Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych 

zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 

stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 

podziału między jego członków”. 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku – o fundacjach (DzU 1991, nr 46, poz. 

203, z późn. zm.) zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej, ale ją ograni-

cza do charakteru pomocniczego.  W art. 5 ust. 5 zapisano: „Fundacja może prowa-

dzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów”. Działal-

ność gospodarcza nie może stanowić podstawowego celu fundacji. 

Działalność gospodarcza jest zdefiniowana w ustawie o swobodzie działalności 

gospodarczej następująco
7
: „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność 

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie  

i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zarobkowa, wykonywana  

w sposób zorganizowany i ciągły”. 

Dokonując wyboru rodzaju działalności gospodarczej, należy uwzględnić ist-

niejący potencjał majątkowy i organizacyjny jednostki oraz konieczność rozdziele-

nia działalności gospodarczej od statutowej. Przykładowo, niedopuszczalne jest 

wykorzystywanie sprzętu rehabilitacyjnego do działalności gospodarczej, która 

miałaby ograniczyć możliwości wykorzystania go na działalność statutową. 

Działalność gospodarcza może być prowadzona tylko wtedy, gdy przewiduje 

to statut. W statucie należy wyraźnie określić rodzaj i zakres prowadzonej działalno-

ści oraz metody jej realizacji. Działalność może być prowadzona przez wyodrębnio-

ną jednostkę lub przez jej wyodrębnienie finansowe. Prowadzenie działalności bez 

wyodrębniania organizacyjnego może rodzić problemy z oddzieleniem działalności 

gospodarczej od działalności statutowej. Wskazane jest więc przynajmniej wyod-

rębnienie finansowe. Wyodrębnienie finansowe realizowane jest w księgach rachun-

kowych, zapewniając rozdzielenie przychodów i kosztów działalności statutowej  

i gospodarczej. Koszty wspólne (administracyjne) rozliczane są stosownie do stop-

nia ich związku z każdą działalnością. Jako kryterium podziału można przyjąć struk-

turę przychodów lub inny miernik odzwierciedlający w sposób prawidłowy stopień 

związania kosztów wspólnych z rodzajami działalności. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU nr 173, 

poz. 1807, z późn. zm. 
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Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej według ustawy  

o rachunkowości 

 

W Dzienniku Ustaw z 21 sierpnia 2014 roku pod poz. 1100 opublikowano 

Ustawę z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości. Ustawa we-

szła w życie z dniem 5 września 2014 roku. W ustawie wdrożono częściowo dyrek-

tywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku  

w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań fi-

nansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, wprowadza-

jąc pojęcie jednostek mikro. 

Jednostkami mikro – w myśl ust. 1a dodanego do art. 3 ustawy o rachunko-

wości
8
 są: 

1. Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacjach)  

i spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców za-

granicznych (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodar-

czej), jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają spra-

wozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy,  

a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obroto-

wym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej 

dwóch z następujących trzech wielkości: 

– 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku 

obrotowego, 

– 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towa-

rów i produktów za rok obrotowy, 

– 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przelicze-

niu na pełne etaty. 

2. Stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby go-

spodarcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, 

społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawo-

dowego, organizacje samorządu gospodarczego, rzemiosła i Polskie Biuro 

Ubezpieczeń Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospo-

darczej. 

3. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz-

nych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towa-

rów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie 

polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za 

poprzedni rok obrotowy; w przypadku jednostek rozpoczynających dzia-

łalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą 

o rachunkowości – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność 

albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. 

4. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz-

nych oraz spółki partnerskie, które prowadzą księgi rachunkowe dobro-

wolnie w sytuacji, gdy ich przychody nie osiągnęły przychodów w wyso-

                                                           
8 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. DzU 2013, poz. 330 z późn. zm. 
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kości równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro – w myśl art. 2 

ust. 2 ustawy o rachunkowości. 

Z punktu widzenia jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, 

ważny jest art. 3 pkt. 2  ustawy o rachunkowości. Do jednostek nieprowadzących 

działalności gospodarczej zaliczono: 

 stowarzyszenia, 

 związki zawodowe, 

 organizacje pracodawców, 

 izby gospodarcze, 

 fundacje, 

 przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, 

 społeczno-zawodowe organizacje rolników, 

 organizacje samorządu zawodowego, 

 organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła, 

 Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Jest to katalog zamknięty. 

 

 

Rodzaje jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej 

 

Funkcjonowanie jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej jest re-

gulowane ustawami, w których określa się definicję jednostki, osoby, mające prawo 

utworzenia jednostki, cele statutowe, majątek niezbędny do realizacji celów, repre-

zentację jednostki, rejestrację i likwidację jednostki, a niekiedy sprawy szczegóło-

we, np. działania zakładowej organizacji związkowej. 

Aktem prawnym regulującym działalność stowarzyszenia jest Ustawa z dnia  

7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach
9
. Stowarzyszenie jest dobrowol-

nym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem w celach niezarobkowych obywateli 

polskich lub cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej. Stowarzyszenie określa swoje cele, programy działania i struktu-

ry organizacyjne oraz uchwala akty wykonawcze dotyczące jego działalności. 

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spad-

ków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzysze-

nia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może też otrzymywać dotacje. 

Oprócz stowarzyszeń rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, wy-

stępują również stowarzyszenia zwykle rejestrowane u starosty. Realizują one cel 

społeczny wyznaczony w uchwalonym regulaminie. Jedynym źródłem finansowania 

są składki członkowskie.  

Działalność związków zawodowych jest regulowana Ustawą z dnia 23 maja 

1991 roku o związkach zawodowych
10

. Związek zawodowy jest dobrowolną i samo-

rządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, 

interesów zawodowych i socjalnych. Prawo tworzenia i wstępowania do związków 

zawodowych mają pracownicy bez względu na postawę stosunku pracy, członkowie 

                                                           
9 T.j. DzU 2001, nr 79, poz. 855, z późn. zm. 
10 T.j. DzU 2001, nr 79, poz. 854, z późn. zm. 
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rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie 

umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. Prawo wstępowania do związków 

mają również osoby wykonujące pracę nakładczą, bezrobotni i osoby skierowane do 

pracy w celu odbycia służby zastępczej. 

Majątek związków zawodowych tworzony jest ze składek członkowskich, da-

rowizn i spadków oraz działalności gospodarczej. Związki zawodowe korzystają ze 

zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń. 

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców
11

 stanowi, 

że pracodawcy mają prawo tworzyć związki według swego uznania, jak też przystę-

pować do tych organizacji. Związki pracodawców mają prawo tworzenia federacji  

i konferencji, jak też przystępowania do nich. Każdy związek, federacja i konferen-

cja ma prawo przystąpienia do międzynarodowych organizacji pracodawców. 

Majątek związków pracodawców, ich federacji i konfederacji powstaje ze 

składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności i do-

chodów z majątku organizacji. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji 

zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. 

Związki gospodarcze działają na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku  

o izbach gospodarczych
12

. Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospo-

darczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów  

w zakresie ich działalności wytwórczej, budowlanej lub usługowej, w szczególności 

wobec organów państwowych. 

Prawo zrzeszania się w izbie gospodarczej mają podmioty prowadzące działal-

ność gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako 

uboczne zajęcie zarobkowe. Celem izby jest kształtowanie i upowszechnianie zasad 

etyki w działalności gospodarczej oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań 

odnoszących się do funkcjonowania gospodarki. Izba może również uczestniczyć  

w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie oraz ocenie wdra-

żania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności 

gospodarczej. Majątek izby gospodarczej powstaje z następujących źródeł: 

 wpisowego, 

 składek, 

 wpływów z własnej działalności oraz dochodów z majątku izby, 

 spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji. 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
13

 nie zawiera ich definicji. 

Przyjmuje się jednak, że fundacja jest jednostką organizacyjną typu zakładowego, 

wyposażoną w osobowość prawną, utworzoną z inicjatywy osób fizycznych, bądź 

prawnych, w celu realizacji w sposób trwały, przy wykorzystaniu wpływów uzyska-

nych z przekazanego majątku, celów społecznie lub gospodarczo użytecznych 

wskazanych w akcie fundacyjnym. Majątek fundacji stanowią: 

 składniki majątkowe przekazane przez fundatorów w akcie fundacyjnym, 

 środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności fundacji,  

w szczególności uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej 

                                                           
11 DzU nr 55, poz. 235, z późn. zm. 
12 DzU 2009, nr 84, poz. 710. 
13 T.j. DzU 1991, nr 46, poz. 203, z późn.zm. 
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w postaci odsetek z rachunku bankowego, odsetek od lokat kapitałowych, do-

chodu z obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia udziałów, dywidend, do-

chodów z nieruchomości i praw majątkowych itd., 

 otrzymanie z kraju i z zagranicy darowizn, zapisy, spadki, subwencje, środki 

uzyskane ze zbiórki. 

Regulacje dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw przedsiębiorstw za-

granicznych w Polsce zawarte są w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie 

działalności gospodarczej w rozdziale 6, art. 93–102. Przedsiębiorcy zagraniczni 

mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Pol-

skiej do prowadzenia działalności wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przed-

siębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do ewiden-

cji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki. Wpisu do ewidencji dokonuje się po zasięgnięciu 

opinii ministra właściwego ze względu na przedmiot wykonywanej działalności 

przedsiębiorcy zagranicznego. 

Uproszczoną ewidencję księgową stosują przedstawicielstwa nieprowadzące 

działalności gospodarczej, tj. niewystawiające faktur i niepodpisujące umów han-

dlowych w imieniu podmiotu zagranicznego. Przedstawicielstwa takie otrzymują od 

firmy macierzystej środki pieniężne wyłącznie na pokrycie kosztów działalności. 

Środki te są wykazywane w rachunku zysków i strat jako przychody księgowe, ale 

nie mogą być traktowane jako przychody podatkowe. Można je potraktować jako 

przychody na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, które także nie 

podlegają opodatkowaniu. 

Polska Rzeczpospolita Ludowa gwarantuje własność, całkowitą ochronę i pra-

wo dziedziczenia  indywidualnych gospodarstw rolnych
14

. 

Społeczno-zawodowymi organizacjami rolników są: 

 kółka rolnicze, 

 koła gospodyń wiejskich, 

 rolnicze zrzeszenia branżowe, 

 związki rolników, kółek i organizacji rolnych, 

 związki rolniczych zrzeszeń branżowych. 

Kółko rolnicze jest dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno-

zawodową organizacją rolników indywidualnych, reprezentującą całokształt ich 

interesów zawodowych i społecznych. Szczególne zasady i warunki wstępowania  

i występowania członków kółek rolniczych określają statuty. Kółko rolnicze podlega 

rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą dokonania rejestracji, kółko 

rolnicze nabywa osobowość prawną. 

Koło gospodyń wiejskich działa jako wyodrębniona jednostka organizacyjna 

kółka rolniczego. Koło broni praw, reprezentując interesy i działania na rzecz po-

prawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin. Działa na 

podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.  

Rolnicze zrzeszenie branżowe jest dobrowolną, niezależną i samorządną, spo-

łeczno-zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą praw i interesów rolników 

                                                           
14 Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, 

DzU nr 32, poz. 217, z późn. zm. 
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indywidualnych, specjalizujących się w określonej gałęzi produkcji roślinnej lub 

zwierzęcej. 

Związki rolników, kółek i organizacji rolniczych mogą być gminne lub wo-

jewódzkie. Z inicjatywą założenia związku gminnego mogą wystąpić co najmniej 

trzy kółka rolnicze, a wojewódzkiego – co najmniej pięć gminnych związków rolni-

ków, kółek i organizacjach rolnych. 

Związki rolniczych zrzeszeń branżowych zrzeszają wyspecjalizowane  

w określonej bądź pokrewnej gałęzi produkcji roślinnej lub zwierzęcej rolnicze 

zrzeszenia branżowe. Terenem działania związków może być rejon, województwo, 

okręg bądź teren całego kraju. Krajowe związki rolniczych zrzeszeń branżowych 

mogą zrzeszać się w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-

czych. 

Samorząd zawodowy to zorganizowane zrzeszenie osób, których cechą wspólną 

jest wykonywanie danego zawodu, powoływane w celu obrony interesów swoich 

członków. Samorząd zawodowy można podzielić na trzy naczelne grupy: 

 zawody medyczne, 

 zawody prawnicze, 

 pozostałe zawody. 

Przynależność osób wykonujących zawody do danego samorządu zawodowego jest 

obowiązkowa. 
Samorząd gospodarczy niezależnie od ram prawnych, w których funkcjonuje 

jest podstawowym ogniwem łączącym przedsiębiorców i władzę publiczną, nie-

zbędnym dla prawidłowego rozwoju gospodarki. Przedsiębiorcy, poprzez swoją 

reprezentację samorządową, mogą wpływać na kształtowanie odpowiednich warun-

ków do prowadzenia działalności gospodarczej, co ma szczególne znaczenie w wa-

runkach nasilającej się konkurencji i globalizacji. 

Podstawy prawne samorządu gospodarczego zostały określone w art. 17 ust.  

2 Konstytucji, zgodnie z którym w drodze ustawy można tworzyć inne, obok samo-

rządu terytorialnego i zawodowego, rodzaje samorządu, pod warunkiem, że nie 

narusza to wolności wykonywania zawodu ani nie ogranicza wolności podejmowa-

nia działalności gospodarczej. Do podstawowych aktów ustawowych regulujących 

zasady funkcjonowania samorządu gospodarczego w Polsce można zaliczyć nastę-

pujące przepisy:  

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywi-

dualnych
15

, 

 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych
16

, 

 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
17

,  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
18

,  

                                                           
15 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidulanych, 

DzU nr 20, poz. 106 z pózn. zm. 
16 DzU 2009, nr 84, poz. 710, z póź. zm.  
17 DzU 2002,  nr 112, poz. 979, z późn. zm. 
18 DzU 2014, poz. 1079. 
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 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przed-

siębiorców
19

. 

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) to organizacja 

skupiająca ubezpieczycieli, którzy na terytorium Polski prowadzą obowiązkowe 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, popularnie zwane OC komu-

nikacyjnym. W ramach prowadzonej działalności PBUK zajmuje się m.in. organi-

zowaniem likwidacji lub bezpośrednią likwidacją szkód spowodowanych w Polsce 

przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w krajach będących, 

tak jak Polska, członkami Systemu Zielonej Karty. PBUK zajmuje się także wysta-

wianiem dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych krajach Systemu 

Zielonej Karty, w tym również ubezpieczeń granicznych ważnych w krajach EOG  

i Szwajcarii. Ponadto PBUK pełni rolę organu odszkodowawczego i ośrodka infor-

macji zgodnie z IV dyrektywą komunikacyjną. 

Z lektury publikacji na temat jednostek nieprowadzących działalności gospo-

darczej wynika brak jednoznacznej definicji tych jednostek. Klasyfikowane są jako 

jednostki pozarządowe, jednostki non profit, jednostki mikro. Każda z tych klasyfi-

kacji wynika z odrębnych przepisów prawnych.  
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NONPROFIT ORGANIZATIONS AS MICRO ENTITIES 

 

Summary  

 

Nonprofit organizations are a significant part of the national economy. Their range is 

varied. An important issue here is to separate their business activity from the nonprofit activi-

ty and adjust the economic record system to their range and characteristics of their activity. 

The article defines entities not carrying out business activities in the Act on Public Benefit 

and Volunteer Work and in the Accounting Act as well as points to legal acts regulating 

activities of nonprofit organizations.  
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Streszczenie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają od lat kluczową rolę w gospodar-

kach poszczególnych państw i regionów. Dotyczy to także Polski, stąd celem niniej-

szego artykułu jest pokazanie najważniejszych czynników pomyślności przedsię-

biorstw w tym sektorze. Ze względu na złożoność i zakres problemu, artykuł nie 

pretenduje do opracowania całościowego i kompletnego. Autor skoncentrował się na 

wskazaniu trzech wybranych czynników pochodzących z różnych sfer prowadzenia 

działalności gospodarczej i jej uwarunkowań oraz pokazania mechanizmu wpływa-

nia tych czynników na biznes w sektorze MSP. Rekomendowane czynniki to przed-

siębiorczość, instytucjonalne uwarunkowania prowadzenia biznesu oraz skuteczna 

polityka cenowa. 

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość, instytucjonalne uwarunko-

wania biznesu, ustalanie cen 

 

 

Wprowadzenie 

 

Aktywność na poziomie mikroekonomicznym, bez względu na skalę działalno-

ści, czy jest to przedsiębiorstwo duże, średnie, małe, czy mikro, jest kluczowa  

z punktu widzenia możliwości rozwojowych oraz realizacji wszelkich zamierzeń  

i funkcji na poziomie makroekonomicznym. To przedsiębiorczość przyczynia się do 

powstawania nowych technologii, produktów i usług, które wypierają te funkcjonu-

jące dotychczas. Prowadzi to z jednej strony do upadku, a z drugiej do powstawania 

całych branż. W ten sposób przedsiębiorczość napędza rozwój cywilizacji. A prze-

cież o to nam chodzi
1
. 

Znaczenie przedsiębiorczości jest olbrzymie na poziomie mikroekonomicznym 

we wszystkich kategoriach przedsiębiorstw, chociaż wydaje się, że jest większe na 

etapie uruchamiania biznesu czy też w przedsiębiorstwach małych i średnich. 

                                                 
1 H. Wnorowski, Przedsiębiorczość jako element ładu gospodarczego, w: Ład gospodarczy  

a współczesna ekonomia, red. P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2014, s. 256. 
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Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają od lat kluczową rolę w gospodar-

kach poszczególnych państw i regionów. O ich doniosłym znaczeniu świadczy nie 

tylko dominująca pozycja pod względem liczby podmiotów, ale również poziomu 

udziału w kreowaniu dochodu narodowego. Rola MSP w funkcjonowaniu gospo-

darki Unii Europejskiej była szczególnie podkreślana w warunkach kryzysu po wy-

stąpieniu szoków o charakterze systemowym. Przedsiębiorstwa te z uwagi na ogra-

niczony zakres powiązań handlowo-gospodarczych oraz zazwyczaj płaską strukturę 

zarządzania i przejrzystość w zakresie operacyjnym, mimo swych niewielkich roz-

miarów mogły wykazać większą odporność w procesie dostosowania się do nowo 

powstałej sytuacji wynikającej z anomalii rynkowych. Podstawowymi czynnikami 

dla gospodarki w tym okresie okazały się między innymi udział MSP w stymulowa-

niu rynku pracy poprzez kreowanie popytu na pracę oraz utrzymywanie stabilności 

zatrudnienia w obliczu masowych zwolnień występujących w dużych przedsiębior-

stwach i korporacjach ponadnarodowych
2
.  

Jeśli więc postęp zależy od przedsiębiorczych ludzi, którzy potrafią wcielać  

w życie innowacyjne pomysły, należy zadać pytanie, co zrobić, żeby było ich wię-

cej? To na tym gruncie – poszukując odpowiedzi na tak postawione pytanie – po-

wstał niniejszy artykuł. 

Stąd celem opracowania jest pokazanie najważniejszych czynników pomyślno-

ści przedsiębiorstw w sektorze MSP. Autor ma świadomość, że artykuł w żadnym 

stopniu nie pretenduje do opracowania kompletnego, gdyż problem ten przekracza 

jego ramy. Koncentruje się na wskazaniu trzech wybranych czynników pochodzą-

cych z różnych sfer: 

1. Przedsiębiorczość i jej szczególna rola w sektorze MSP.  

2. Uwarunkowania instytucjonalne dla aktywności na poziomie mikroekono-

micznym
3
. Co prawda, nie jest to jakaś bardzo trudna do zrozumienia prawda, 

jednak w odniesieniu do instytucji nie działa podstawowe dla ekonomii kla-

sycznej założenie, że tam gdzie jest bodziec ekonomiczny, z miejsca pojawia 

się odpowiednie zachowanie. W rzeczywistości natomiast nawet dobre i pożą-

dane instytucje ekonomiczne nie zawsze generują popyt na siebie. Choćby spo-

łeczeństwu, jako całości, żyło się z nimi lepiej, to na każdej zmianie instytu-

cjonalnej ktoś wygrywa, a inny przegrywa – ci drudzy z pewnością zrobią 

wszystko, żeby nie dopuścić do utraty własnych pozycji
4
. Stąd naszym zada-

niem jest ich osłabianie.  

 

                                                 
2 M. Waga, Źródła finansowania działalności MSP w kontekście ich sytuacji finansowej,  

w: Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, red. G. Gołę-

biowski, Studia BAS, nr 1 (37) 2014, s. 27–28. 
3 Szerzej na ten temat H.J. Wnorowski, Instytucjonalne uwarunkowania działalności przed-

siębiorstw w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, 

s. 9–19. 
4 F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, 

Poznań 2005, s. 48. 
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3. Skuteczna polityka cenowa
5
. 

 

 

Przedsiębiorczość kluczowym czynnikiem pomyślności gospodarczej  

w sektorze MSP 

 

Dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jest powszechne, jest to ambicja 

podmiotów na wszystkich poziomach agregacji. Rozwijać się pragną gospodarki 

narodowe, a także podmioty gospodarcze i jednostki, jednak jedynie nieliczni odno-

szą sukcesy na tym polu
6
. To przedsiębiorstwa są fundamentem każdej gospodarki, 

stanowią o jej sile i pozycji konkurencyjnej. Doświadczenia gospodarki światowej 

po 15 września 2008 roku pokazują, że oparcie rozwoju na instytucjach finansowych 

doprowadziło do krachu. Poprawa sytuacji może zaś nastąpić jedynie za sprawą 

przedsiębiorstw, w których wytwarzana jest wartość dodana. 

Dlatego sformułowano kolejną hipotezę, jako stwierdzenie, że o sukcesie lub 

jego braku w procesie rozwoju gospodarczego decyduje to, co dzieje się w przedsię-

biorstwach. Z jednej strony niska ich konkurencyjność może zagrozić makroekono-

micznej stabilizacji gospodarki, z drugiej zaś strony, im bardziej efektywna jest 

polityka makroekonomiczna, tym większa presja na przedsiębiorstwa wywołana 

aprecjacją waluty krajowej i z kolei tym bardziej prawdopodobne jest ryzyko za-

chwiania wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorstwa odgrywają także zasadniczą rolę 

w procesie stabilizacji gospodarki, zmierzającym do tłumienia inflacji i stabilizacji 

cen. 

Jak genialnie zauważył Edward Lipiński – przedsiębiorstwo to jeden z najważ-

niejszych wynalazków cywilizacyjnych i wciąż stanowi podstawę gospodarki, po-

zwalającą na tworzenie bogactwa narodów i uczestnictwo ludzi w tym tworzeniu. 

Zjawisko udanego i nieudanego zakładania przedsiębiorstw pasjonuje praktyków  

i teoretyków od chwili jego powstania. Wydaje się, że tradycyjne pytania – dlaczego 

powstają przedsiębiorstwa w ogóle, dlaczego te a nie inne, w tych a nie innych gałę-

ziach, dlaczego te a nie inne się rozwijają, dlaczego tak wiele kończy swój żywot 

przez upadłość – szczególnie dzisiaj wymagają nowej odpowiedzi
7
.  

W procesie poszukiwania tych i innych odpowiedzi konieczny wydaje się być 

znowu powrót do pojęcia przedsiębiorczości. Bez przedsiębiorczości nie ma wszak 

dobrze funkcjonujących, a co najważniejsze nie ma nowych, przedsiębiorstw. Nie-

stety powszechności stosowania tego pojęcia nie towarzyszy jednoznaczność jego 

rozumienia, jest ono dalekie od klarowności. Pierwsze sformułowania przedsiębior-

czości były wyprowadzane z funkcji realizowanych przez przedsiębiorcę. J. Schum-

peter, który powołując się na J.B. Saya stwierdził, że funkcją przedsiębiorcy jest 

kombinowanie czynników produkcji. Jest to przy tym działalność specjalnego ro-

                                                 
5 W ankiecie przeprowadzonej przez Eurostat w 2011 r., analizującej skutki kryzysu oraz 

przyszłe perspektywy finansowe MSP w 2010 i w 2007 r., przedsiębiorcy, jako najważniejsze 

problemy działalności gospodarczej, wskazywali konkurencję cenową/niskie marże oraz 

ograniczony popyt krajowy, M. Waga, Źródła finansowania…, s. 41. 
6 H. Wnorowski, Diversification of Development Levels and its Causes In the Modern world 

Economy, „Optimum Studia Ekonomiczne” 2008, nr 3. 
7 A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2009, s. 18. 
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dzaju, gdy czynniki te zostają połączone po raz pierwszy, łączenie ich w trakcie 

prowadzenia przedsiębiorstwa jest jedynie zwykłą rutyną.  

Przedsiębiorczość w pojęciu Schumpetera obejmuje pięć następujących przy-

padków: 

 wprowadzenie nowego towaru, z jakim konsumenci nie są jeszcze obeznani, 

lub nowego gatunku towaru, 

 wprowadzenie nowej metody produkcji, 

 otwarcie nowego rynku, 

 zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów, 

 przeprowadzenie nowej organizacji przemysłu, np. stworzenie sytuacji mono-

polistycznej lub złamanie pozycji monopolistycznej. 

Definicja pojęcia „przedsiębiorczości” Schumpetera jest zaledwie jedną z wie-

lu. Wynika to z tego, że problematyką przedsiębiorczości zajmują się naukowcy 

reprezentujący różne dyscypliny. Ich odmienne perspektywy badawcze są następ-

stwem odmiennych celów, metod i technik badawczych, ujęć metodologicznych 

oraz płaszczyzn analizy, co w sposób oczywisty nie sprzyja tworzeniu jednej defini-

cji
8
.  

 
Tabela 1 

Podstawy definicji przedsiębiorczości według różnych autorów  

Autorzy Podstawa definicyjna 

F.H. Knight (1921) Zyski w zamian za ponoszenie niepewności i ryzyka 

J.E. Schumpeter (1934) 

Wprowadzenie nowych kombinacji organizacji firmy – no-

wych produktów, nowych usług, nowych źródeł surowców, 

nowych metod produkcji, nowych rynków, nowych form 

organizacji 

B.F. Hoselitz (1952) 
Ponoszenie niepewności, koordynacja zasobów produkcyj-

nych, wprowadzanie innowacji i dostarczanie kapitału 

A.H. Cole (1959) 
Celowa działalność skierowana na założenie i rozwój firmy 

nastawionej na zysk 

D.C. McClelland (1961) Zróżnicowanie ponoszenia ryzyka 

M. Casson (1982) 
Decyzje oraz oceny dotyczące koordynacji rzadkich „ulatnia-

jących się” zasobów 

W. Garter (1985) Tworzenie nowych organizacji 

H.I. Grousbeck, 

M.J. Roberts, 

H.H. Stevenson (1989) 

Pogoń za okazją bez uwzględnienia ograniczeń tworzonych 

przez aktualnie kontrolowane zasoby 

Źródło: G. Gołębiowski, Przedsiębiorczość w Polsce w świetle badań Global Enterpreneurs-

hip Monitor, w: Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsię-

biorstw, red. G. Gołębiowski, Studia BAS, nr 1 (37) 2014, s. 10.  

 

Przy różnych próbach definiowania tego pojęcia, w literaturze najczęściej rzecz 

jasna eksponowany jest wymiar ekonomiczny. Przedsiębiorczość traktowana jest 

bowiem, jako jeden z czynników przesądzających o efektywności działania danej 

                                                 
8 J. Duraj, M. Papiernik-Wojera, Przedsiębiorczość i innowacyjność, Wyd. Difin, Warszawa 

2010, s. 19. 
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jednostki ludzkiej czy przedsiębiorstwa (tab. 1). Przedsiębiorczość to nie tylko kon-

tynuacja dotychczasowej działalności i doskonalenie zarządzania, obniżka kosztów, 

poprawa bieżącego wyniku finansowego i redukcja ryzyka. To przede wszystkim 

reagowanie na zmiany popytu, warunków konkurencji, postęp technologiczny, 

zmiany instytucjonalne. To podejmowanie działań, których celem jest sprostanie 

nowym wyzwaniom, zagrożeniom, jak i efektywne wykorzystanie nowych możli-

wości rozwoju. To przede wszystkim myślenie o przyszłości. To ciągła analiza no-

wych możliwości i zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa, w tym dzia-

łań podejmowanych przez konkurentów
9
.   

Istnieje ważna współzależność między przedsiębiorczością i przedsiębior-

stwem. Przedsiębiorstwo to organizacja, która wyłoniła się z gospodarstwa rodzin-

nego. Proces ten rozpoczął się, gdy gospodarstwa rodzinne zajęły się wytwarzaniem 

dóbr i usług na wymianę i sprzedaż – kiedy wymiana barterowa przekształciła się  

w towarowo-pieniężną, a celem działalności stał się zysk finansowy. Przedsiębior-

stwo, jego formy prawne, organizacja, sposoby działania ulegają ciągłym zmianom 

dostosowującym je do uwarunkowań rynkowych, prawnych, technologicznych, 

konkurencji. To, które jest zdolne do tworzenia wartości dla klientów i inwestora 

jest konkurencyjne, a to, które nie tworzy tej wartości jest niekonkurencyjne i nie 

ma przyszłości
10

. 

 

 
 

Rysunek 1. Główne motywy rozpoczynania własnej działalności biznesowej  

 

Źródło: Przedsiębiorczość duszona przez biurokrację, „Rzeczpospolita”, 13.11.2012. 

 

Badając przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo, mamy do czynienia z połącze-

niem wielu cech, wśród których każda ma swoje znaczenie. Postawa przedsiębiorcza 

i proces przedsiębiorczy, rozumiany jako powstawanie i rozwój przedsiębiorstw, 

przenikają się wzajemnie. Przedsiębiorczość jest najczęściej kojarzona z podejmo-

waniem działalności gospodarczej i sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, 

cechami osobowymi przedsiębiorcy czy pracą na własny rachunek. I to niezależność 

właśnie w większości nadań nad motywami rozpoczynania własnej działalności 

gospodarczej pojawia się jako bardzo ważny argument (rys. 1).  

                                                 
9 J.W. Bossak, Konkurencja i współpraca międzynarodowa, Wyd. Difin, Warszawa 2013,  

s. 50. 
10 Ibidem, s. 51. 
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Rysunek 2. Postawy przedsiębiorcze w Polsce i na świecie (opinie w %) 

 

Źródło: A. Błaszczak, Rośnie edukacyjne wsparcie dla drobnego biznesu, „Rzeczpospolita” 

5–6.01.2015. 

 

Należy zauważyć, że obywatele w różnych krajach w zróżnicowany sposób 

oceniają własną aktywność gospodarczą jako sposób zarabiania pieniędzy, różnie 

też oceniają swoje postawy przedsiębiorcze (rys. 2). Ponad połowa Polaków jest 

przekonana o swoim dobrym przygotowaniu do biznesu. 

  

Uwarunkowania instytucjonalne prowadzenia biznesu 

 

Jak zauważa, J. Huerta de Soto, w rzeczy samej nie chodzi o to, kto dokładnie 

wykazuje się przedsiębiorczością (chociaż praktycznie jest to najważniejsza kwe-

stia), ale o to, że z powodu braku instytucjonalnych czy prawnych ograniczeń wol-

nej przedsiębiorczości każda osoba ma swobodę jej praktykowania, jak również 

tworzenia nowej informacji i wykorzystywania praktycznej, wyłącznej wiedzy, 

którą odkryła w danych okolicznościach
11

.  

Jeśli z jakiegokolwiek powodu pole dla przedsiębiorczości w określonej dzie-

dzinie życia społecznego jest ograniczone lub zamknięte (przez regulacje prawne, 

instytucjonalne czy tradycję lub przez interwencjonistyczne środki narzucone przez 

państwo), ludzie nie będą nawet brać pod uwagę możliwości osiągnięcia celów  

w tych zakazanych obszarach, zatem, skoro cel nie jest możliwy, nie będzie on słu-

żył jako bodziec, a w konsekwencji jednostka nie dostrzeże ani nie odkryje prak-

tycznej wiedzy potrzebnej do jego osiągnięcia. Co więcej i co gorsza, w takich wa-

runkach nawet bezpośrednio tym dotknięte osoby nie będą świadome ogromnej 

wartości i liczby celów, które nie będą mogły być osiągnięte ze względu na tego 

typu instytucjonalne ograniczenia
12

. 

                                                 
11 J. Huerta de Soto, Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, 

Wyd. Fijorr Publishing, Warszawa 2010, s. 39–40. 
12 Ibidem, s. 40. 
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Należy zauważyć, że rzeczywistość ekonomiczna końca lat 80. ubiegłego wie-

ku – upadek systemu socjalistycznego w Europie Centralnej, rozpad Związku Ra-

dzieckiego, a następnie trudności procesu transformacji do gospodarki rynkowej  

w krajach postsocjalistycznych i zagrożenia wynikające z terroryzmu – ujawniła 

bliskie związki zachodzące pomiędzy gospodarką a polityką i kulturą, tym samym 

podkreśliła znaczenie instytucjonalnych uwarunkowań gospodarowania. Ekonomia 

skoncentrowana na problemach i sporach dotyczących znaczenia polityki monetar-

nej w dojrzałej gospodarce rynkowej stanęła wobec konieczności rozszerzenia zain-

teresowań o instytucjonalne uwarunkowania gospodarki
13

.  

Zdaniem Schumpetera, zasadniczymi czynnikami napędzającymi wzrost go-

spodarczy są czynniki nieekonomiczne, których należy szukać w strukturze instytu-

cjonalnej społeczeństwa. Schumpeter przypisywał działalności tych, których nazy-

wał przedsiębiorcami, olbrzymi wzrost, jaki nastąpił w uprzemysłowionym świecie. 

Dla Schumpetera przedsiębiorca to nie jest po prostu człowiek biznesu lub mene-

dżer, jest nim osoba reprezentująca wyjątkową indywidualność, podejmująca z natu-

ry ryzyko i wprowadzająca do gospodarki innowacyjne produkty i nową technolo-

gię
14

. Wzrostowi gospodarczemu sprzyja dlatego środowisko instytucjonalne, które 

wynagradza i pobudza działalność przedsiębiorców
15

. 

Francis Fukuyama sformułował tezę (zapowiadając przy tym, że robi to bez 

większego ryzyka), w myśl której dwudziestowieczną politykę w znacznej mierze 

ukształtowały kontrowersje wokół właściwego rozmiaru i siły państwa. W trakcie 

swojej wizyty w Polsce pod koniec maja 2012 roku powiedział, że kryzys ma korze-

nie w źle zaprojektowanych instytucjach. 

                                                 
13 Przedmiotem zainteresowania stał się proces stanowienia prawa, reguły demokracji, histo-

ria i logika zmian społecznych. Nagrody Nobla przyznane takim ekonomistom, jak James 

Buchanan, Ronald Coase, Douglas North, Robert Fogel, Elinor Ostrom, Olivier Wiliamson 

świadczą o tym, że nowe podejście znajduje zrozumienie i miejsce w głównym nurcie eko-

nomii. J. Godłów-Legiędź, Od dominującej metodologii ekonomicznej do kryzysu, w: Ekono-

mia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. M. Guzek, Uczelnia Łazarskiego, 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 77. 
14 Jednak wprowadzanie nowych produktów to ryzykowny interes. Z praktyki wynika, że 

niecałe 10% wynalazków znajduje komercyjne zastosowanie, a jedynie 0,5% przynosi przy-

zwoity zysk. Nic dziwnego, że ten kierunek działania często nie interesuje menedżerów tra-

dycyjnych przedsiębiorstw, w których największą wagę przywiązuje się do stabilizacji, ła-

godnych zmian i ciągłości produkcji. Generalnie rzecz biorąc, ani ludzie, ani organizacje nie 

chcą się zmieniać, dopóki nie muszą – racjonalne i logiczne argumenty to zdecydowanie za 

mało, by zainicjować proces zmiany i doprowadzić go do końca. Takie wyzwania są w stanie 

podejmować ludzie przedsiębiorczy, kierujący się własna wizją. O dużym znaczeniu przed-

siębiorczości świadczy także to, że różnego typu kursy w tej dziedzinie oferuje aż 1500 ame-

rykańskich uczelni. Jeszcze szybciej popularność tego przedmiotu wzrasta w Wielkiej Bryta-

nii, gdzie można wybierać spośród co najmniej 500 kursów organizowanych przez ponad 100 

uniwersytetów, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem poza kierunkami ekono-

micznymi; R.B. Meller, G. Coulton, A. Chich, A. Bifulco, N. Meller, A. Fisher, Przedsiębior-

czość, PWE Warszawa 2011, s. 18–19.   
15 H. Landreth, D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. Naukowe PWN Warszawa 

2005, s. 401. 
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Stąd autor niniejszego opracowania formułuje tezę, że bezcenne jest przede 

wszystkim państwo sprawne, a co najważniejsze państwo sprawne w sferze gospo-

darczej – sprawne swoimi instytucjami
16

. A dobrze, gdy ta sprawność państwa doty-

czy także, a może nawet przede wszystkim, sfery mikroekonomicznej, kiedy sprzyja 

przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej.  

Jak zauważa R. Borowiecki, w warunkach globalizacji i nowej gospodarki 

współczesne przedsiębiorstwa zostały zmuszone do ciągłego poszukiwania i two-

rzenia przedsięwzięć adaptacyjnych lub antycypacyjnych do coraz bardziej burzli-

wego i złożonego otoczenia oraz do takiej przebudowy systemowej i zmiany swojej 

struktury, która pozwoli nabywać im nowe cechy, procedury i działania niezbędne 

do przeobrażeń i ekspansywności
17

. To niewątpliwie prawda, ale współczesne 

przedsiębiorstwa potrzebują dzisiaj, być może jak nigdy dotąd, sprzyjających uwa-

runkowań instytucjonalno-prawnych swojego funkcjonowania.  

Niestety, jak wynika z najnowszych badań Domu Badawczego Maison przygo-

towanych na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Polska to nie jest 

kraj dla przedsiębiorców. Zdaniem przedstawicieli biznesu winnym wszystkich 

uciążliwości jest państwo oraz nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy wykorzystują luki 

w prawie i niewydolność systemu (rys. 3)
18

. 

                                                 
16 Do uwarunkowań instytucjonalnych prowadzenia biznesu  należy także zakwalifikować 

wiele instytucji otoczenia biznesu (wspierających przedsiębiorczość) powoływanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego. Zbiór tych instytucji jest stosunkowo obszerny i obejmu-

je między innymi: fundusze poręczeń kredytowych (doręczeniowe); fundusze pożyczkowe; 

ośrodki wspierania przedsiębiorczości; inkubatory przedsiębiorczości, centra informacyjne 

(np. gminne centra informacji); centra obsługi inwestorów; agencje rozwoju lokalnego (regio-

nalnego); parki technologiczne; parki przemysłowe; specjalne strefy ekonomiczne; lokalne 

rady przedsiębiorczości (gospodarcze); klastry; targi;  A. Grycuk, P. Russel, Zaangażowanie 

jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsię-

biorczość, w: Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, red. 

G. Gołębiowski, Studia BAS, nr 1(37) 2014, s. 67–71. 
17 R. Borowiecki, Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce  

o przedsiębiorstwie, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktycznego zarządzania przed-

siębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski,  Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-

wiu, Wrocław 2010, s. 26. 
18 J. Ćwiek, B. Marczuk, Biznesowa droga przez mękę, „Rzeczpospolita” 21.02.2013.  
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Rysunek 3. Utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej (w %)  

 

Źródło: J. Ćwiek, B. Marczuk, Biznesowa droga przez mękę, „Rzeczpospolita” 21.02.2013. 

 

Istota i znaczenie procesu kształtowania cen 

 

W teoretycznym modelu doskonałego rynku każdy towar powinien mieć na 

określonym rynku tylko jedną cenę równowagi popytu i podaży, czyli we 

wszystkich punktach sprzedaży na tym samym rynku cena płacona za taki sam 

towar powinna być jednakowa i pokrywać się z krańcowymi kosztami jego 

produkcji. Jak długo bowiem cena równowagi rynkowej jest wyższa od krańcowych 

kosztów produkcji towaru, tak długo producentom opłaca się zwiększać jego 

produkcję i podaż. Wzrost podaży, przy innych warunkach niezmienionych, 

powoduje jednak obniżenie ceny równowagi. Zwiększenie produkcji i obniżenie 

ceny równowagi rynkowej towaru przebiega aż do momentu, w którym krańcowy 

koszt produkicji i cena równowagi zrównają się ze sobą, gdyż wtedy impuls do 

dalszego zwiększania produkcji wygasa. 

Opisany mechanizm działa samoczynnie jedynie w teorii. W praktyce 

funkcjonowania przedsiebiorstw ustalanie cen na produkty własne bądź usługi jest 

przedmiotem świadomych (celowych), wielostronnie warunkowanych decyzji 

menedżerskich
19

. Waga tych decyzji jest większa w sektorze MSP, tym bardziej, że 

                                                 
19 Różne aspekty otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstwa a także ewentual-

ność marketingowego wykorzystywania ceny mają wpływ na decyzje o finalnym jej pozio-

mie, np. fakt, ze każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w warunkach mniej lub bardziej silnie 

działającej konkurencji. Nawet monopoliści wytwarzający produkty, których żadna inna firma 

produkować nie może, muszą liczyć się z tym, że prawie każdy produkt ma substytuty. Jeżeli 

więc w opinii nabywców towar monopolu będzie oferowany po cenie zbyt wysokiej, przenio-
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w pierwszej połowie drugiej dekady XXI wieku ponad dziewięć na dziesięć 

polskich firm oceniało, że w ich branży trwała walka o coraz niższe ceny. Więcej 

niż połowa (54%) przyznaje, że same są w nią zaangażowane, chociaż zazwyczaj  

o jej wszczęcie obwiniają konkurentów
20

 (rys. 4). 

 
Rysunek 4. Konkurencja cenowa w Polsce i na świecie 

 

Źródło: Simon-Kucher&Partners za „Rzeczpospolitą”. 

 

Ze wszystkich decyzji podejowanych przez kadrę kierowniczą, decyzje 

dotyczące kształtowania cen sa najbardziej widoczne ze względu na ich bezpośredni 

wpływ na działania rynkowe firmy oraz ogólny poziom zyskowności. W każdej 

działności sukces mierzony jest  nadwyżką wpływów ze sprzedaży nad kosztami 

zużytych zasobów. W idealnym przypadku ustalona cena zapewnia najwyższą 

marżę, wynikającą z analizy wielkości sprzedaży oraz uwzględnia ocenę 

produktu/usługi przez klienta, a także pozwala reagować na konkurencyjne 

zagrożenia i odpierać konkurencyjne ataki
21

 

                                                                                                                   
są swój popyt na substytuty, co doprowadzi monopol do zmniejszenia sprzedaży i zysków. 

Tak więc każde przedsiębiorstwo musi bacznie obserwować ceny, a także ceny substytutów, 

ażeby nie dopuścić do istotnej rozpiętości cen na swoją niekorzyść i osłabienia swojej pozycji 

na rynku.   
20 Wyniki badań firmy doradczej Simon-Kucher&Partners, która objęły 23 kraje świata, za: 

Firmy pod presją cenową klientów i konkurentów, „Rzeczpospolita” 5.02.2013. 
21 Prawidłowe ustalanie cen jest najszybszym i najbardziej efektywnym sposobem zapewnia-

jącym firmie osiąganie maksymalnego zysku. Prawidłowa cena może zwiększać zysk szybciej 

niż zwiększanie rozmiarów sprzedaży, źle ustalona cena może zmniejszyć go równie szybko; 

N. Hanna, M.R. Dodge, Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997,  

s. 15. Właściwe ustalenie ceny i prowadzona polityka cenowa mogą przyciągnąć nowych 

klientów, pozwolić firmie osiągnąć planowaną  sprzedaż i korzystny wynik finansowy. Poli-

tyka cenowa pozostaje zawsze grą rynkową między konkurencyjnie niskim poziomem ceny  

a ceną maksymalizującą zysk. Przedział ceny optymalizującej rentowność firmy jest ograni-

czony z dołu barierą kosztów, a z góry – barierą popytu. Cena może być skutecznym instru-

mentem konkurencji, gdy będzie uwzględniała sytuację rynku docelowego, relacje komple-

mentarne i kompensacyjne w stosunku do produktu i pozostałych elementów programu mar-

ketingowego; G. Sobczyk, Polityka cen, w: Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie han-

dlowym i usługowym, red. G. Sobczyk,  PWE, Warszawa 2010, s. 182. 
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Wysoka cena produktu zniechęca dużą część rynku, natomiast niska zachęca 

duże grupy nabywców do kupowania więcej. Powoduje to, że wysokie ceny 

ograniczają potencjalny rynek dla produktów, podczas gdy niskie ceny rynek ten 

zwiększają. Ilość każdego towaru, który jest produkowany i sprzedawany oraz cena, 

po jakiej jest sprzedawany, są determinowane głównie przez warunki na danym 

rynku produktowym, przez określenie minimum jakościowego zróżnicowania 

między konkurencyjnymi markami. 

Menedżerowie dobrze wiedzą, że ceny mają duży wpływ na zysk.  

W stabilnych czasach rzadko je jednak zmieniają z kilku powodów. Często nie mają 

ani merytorycznego przygotowania, ani doświadczenia w polityce cenowej i po 

prostu boją się, że nagle, i do tego z własnej inicjatywy, pogorszą sytuację 

finansową swojej organizacji. Trzeba przyznać, że ich obawy są często 

uzasadnione
22

. 

Gdy rynkowa dekoniunktura przedłuża się, menedżerowie targani 

niepewnością i poczuciem nieprzewidywalności jutra, często dają się ponieść 

emocjom i zdesperowani ostro obniżają ceny. Tymczasem trudne czasy mogą być 

dla firm rzadką okazją do tego, by zróżnicować produkty i klientów, a przez to 

ograniczyć skalę obniżek i strat, lub wręcz podnieść ceny. Czy chcą tego, czy nie, 

menedżerowie, nawet ci bez wcześniejszego doświadczenia w tej dziedzinie, muszą 

dziś przystąpić do modyfikowania cen. Pocieszeniem może być dla nich to, że – 

paradoksalnie – kryzys może im pomóc w przezwyciężeniu strachu przed 

manipulowaniem cenami. Oznacza to bowiem powszechne, wynikajace  

z obiektywnych przyczyn, rozchwianie rynku, a tym samym większe niż  

w stabilnych czasach przyzwolenie klientów na zmiany cen. 

Nie istnieje jeden uniwersalny sposób kształtowania cen dla różnych typów 

przedsiębiorstw, bez względu na uwarunkowania popytowe, specyfikę branży,  

w której działają, czy też na sytuację konkurencyjną. Waga tego wyzwania jest 

jednak olbrzymia. 

 

 

Podsumowanie 

 

Określenie „sektor MSP” stanowi dość pojemny znaczeniowo termin,  

a literatura ekonomiczna wyróżnia wiele kryteriów mających identyfikować tego 

rodzaju podmioty. Szerokie ujecie ilościowe sprawia, że przedsiębiorstwa tego 

sektora są aktywne we wszystkich segmentach gospodarki, tj. handlu, 

budownictwie, przemysle i usługach. Rzecz jasna każdy ze wspomnianych 

segmentów charakteryzuje odmienny sposób prowadzenia działalności. Trudno więc 

o zarekomendowanie jakichś uniwersalnych czynników pomyślności biznesu. Tym 

niemniej przesłaniem tego artykułu jest wskazanie trzech takich czynników 

pochodzących z różnych sfer szeroko rozumianej aktywności gospodarczej. 

Pierwszym jest zagadnienie przedsiębiorczości. Jak zostało to wskazane, pod 

tym pojęciem mogą być ukryte różne definicje. Można doszukać się w nich 

                                                 
22 R. Zinoecker, W. Gorzeń, M. Kraus, Wykorzystaj trudne czasy do optymalizacji cen, 

„Harvard Business Review Polska”, lipiec–sierpień 2009, s. 15. 
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elementów wspólnych, jednak w zależności od dziedziny nauki akcenty  

w rozumieniu przedsiębiorczości rozkłądane są gdzie indziej. Niezależnie od tego 

postwy przedsiębiorcze są konieczne dla prowadzenia biznesu, także w sektorze 

MSP. 

Z punktu widzenia przeprowadzonych rozważań znaczenia nabiera fakt, że 

sektor MSP, chociażby ze względu na skalę prowadzonej działalności, napotyka 

wiele czynników hamujących ich rozwój. W konsekwencji mają one większe 

trudności w zbudowaniu przewagi konkurencyjnej, stąd drugim kluczowym 

czynnikiem pomyślności są uwarunkowania instytucjonalne otwierania  

i prowadzenia biznesu. 

Wreszcie podkreślana wielokrotnie skala działalności sprawia, że wśród 

najistotniejszych problemów działalności gospodarczej w tym sektorze 

identyfikowana jest konkurencja cenowa. Ceny są podstawą realnego sukcesu 

przedsiębiorstwa w sektorze MSP. Efektywne nimi zarządzanie to nie tylko teoria.  
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SELECTED FACTORS OF SUCCESS OF SMES IN POLAND 

 

Summary 

 

Small and medium-sized enterprises play a key role over the years in the economies of 

individual countries and regions. This also applies to Poland, so the aim of this paper is to 

show the most important factors of the prosperity the enterprises in this sector. Due to the 

complexity and scope of this problem, the article does not pretend to develop  

a comprehensive and complete. The author focused on the identification of the three selected 

factors from different spheres of business and its determinants and to show the mechanism 

influence of these factors on business in the SME sector. Featured factors include entrepre-

neurship, institutional conditions of business, and effective pricing. 
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CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WARTOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ 

GOSPODARSTW ROLNYCH  

W REGIONIE POMORZA ŚRODKOWEGO 

 

 

Streszczenie 

 

Podstawowym celem artykułu jest określenie znaczenia ziemi dla wartości 

produkcji rolniczej wytwarzanej przez gospodarstwa rolne o dominującym udziale 

produkcji roślinnej w wartości produkcji ogółem, w regionie Pomorza środkowego. 

Weryfikację empiryczną czynników determinujących wartość produkcji gospo-

darstw rolnych w regionie Pomorza środkowego przeprowadzono przy wykorzysta-

niu modelu regresji logistycznej. W badaniu wykorzystano dane dotyczące 933 

gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem danych 406 gospodarstw 

ukierunkowanych na produkcję roślinną. Ustalono, że statystycznie istotny dodatni 

wpływ na badane zjawisko miały trzy zmienne niezależne: powierzchnia użytków 

rolnych, część wytworzonej produkcji, która została przeznaczona na oficjalną 

sprzedaż, udział kapitałów obcych w finansowaniu działalności rolniczej. Wykazano 

ponadto, że model zawierający wyłącznie zmienną dotyczącą powierzchni użytków 

rolnych wykorzystywanych w procesie produkcji charakteryzuje się wartościami 

statystyk (LR, AIC, AUC, R
2
 McFaddena) wskazującymi na lepsze dopasowanie do 

obserwowanych danych niż model zawierający wyłącznie pozostałe zmienne 

uwzględnione w analizie. Dowodzi to istotnego znaczenia ziemi w procesie tworze-

nia wartości produkcji rolniczej przez gospodarstwa rolne. Najlepszy model uzyska-

no uwzględniając wszystkie (statystycznie istotne) zmienne, które zostały przyjęte 

do badania. 

 

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, produkcja roślinna, wartość produkcji rolni-

czej, ziemia, regresja logistyczna 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wartość produkcji rolniczej zależy od wielu czynników – do podstawowych 

należy zaliczyć: ziemię, pracę i kapitał. Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpo-

wiedzi na pytanie dotyczące siły oddziaływania wyodrębnionych czynników na 

wartość produkcji rolniczej gospodarstw ukierunkowanych na produkcję roślinną, 

czyli takich jednostek, których wartość produkcji roślinnej przewyższa połowę war-
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tości wytworzonej produkcji ogółem. Artykuł to jeden z etapów badań dotyczących 

oceny znaczenia ziemi dla wartości produkcji rolniczej. W poprzednich badaniach, 

na podstawie wyników analiz danych Polskiego FADN wykazałyśmy, że skala pro-

dukcji jest czynnikiem determinującym dochodowość gospodarstw indywidualnych 

w Polsce. Najwyższa wartość produkcji oraz skala wypracowanych nadwyżek cha-

rakteryzuje uprawy ogrodnicze oraz chów zwierząt ziarnożernych. Gospodarstwa 

wyspecjalizowane w uprawach trwałych wykazują relatywnie wysoką efektywność 

ekonomiczną. Najniższa efektywność cechuje gospodarstwa mieszane, o wielokie-

runkowej strukturze produkcji
1
. Wykazałyśmy ponadto, że statystycznie istotny 

dodatni wpływ na wartość produkcji rolniczej (bez wyodrębnienia kierunku produk-

cji gospodarstwa rolnego) mają cztery zmienne niezależne: liczba zatrudnionych  

w gospodarstwie rolnym, powierzchnia użytków rolnych, ukierunkowanie gospo-

darstwa na produkcję zwierzęcą oraz część wytworzonej produkcji, która została 

przeznaczona na oficjalną sprzedaż. Statystycznie istotny ujemny wpływ na anali-

zowane prawdopodobieństwo ma natomiast: ukierunkowanie gospodarstwa na pro-

dukcję rośliną
2
. Celem niniejszego artykułu jest określenie znaczenia ziemi dla pro-

dukcji rolniczej, w kontekście tworzenia jej wartości przez gospodarstwa rolne Po-

morza środkowego, ukierunkowane na produkcję roślinną. Zatem spojrzymy na 

problem produkcji rolniczej z punktu widzenia czynników produkcji, ze szczegól-

nym uwzględnieniem oceny znaczenia ziemi. Postaramy się udowodnić tezę, iż 

ziemia stanowi czynnik determinujący wartość produkcji wytwarzanej przez gospo-

darstwa rolne ukierunkowane na produkcję roślinną, znajdujące się na terenie Po-

morza środkowego. 

 

 

Materiał i metodyka badań 

 

Źródło danych pierwotnych wykorzystanych w niniejszej pracy stanowiły wy-

niki badania przeprowadzonego w miesiącach maj–czerwiec 2012 roku na grupie 

1004 gospodarstw rolnych w regionie Pomorza środkowego (technika ankiety bez-

pośredniej). W wyniku przeprowadzonego badania uzyskano liczbę 933 poprawnie 

wypełnionych kwestionariuszy (osiągnięto zwrotność na poziomie 92,93%).  

W artykule wykorzystano dane dotyczące 406 gospodarstw rolnych ukierunkowa-

nych na produkcję roślinną. Respondentów poproszono o podanie informacji za 

2011 rok. W wybranych pytaniach zakres czasowy badania obejmował lata 2004–

2011. Badanie przeprowadzono w ramach projektu Wzrost i alokacja aktywów fi-

nansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domo-

wych) Pomorza Środkowego, który uzyskał finansowanie ze środków Narodowego 

Centrum Nauki (umowa Nr 3577/B/H03/2011/40). 

                                                           
1 E. Szafraniec-Siluta, D. Zawadzka, A. Strzelecka, Ocena zmian w produkcji rolnej w Polsce 

według typów rolniczych w latach 2004–2009, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomi-

stów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 1, Warszawa–PoznańWrocław 2011, s. 379–383.  
2 D. Zawadzka, A. Strzelecka, Land as a primary factor in determining the value of output in 

the farms of Middle Pomerania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, 

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-

go, Szczecin 2014, s. 373–384. 
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Wśród badanej zbiorowości gospodarstwa wyraźnie ukierunkowane na pro-

dukcję roślinną stanowiły 43,52%. Dla porównania podmioty ukierunkowane na 

produkcję zwierzęcą stanowiły 10,61%. Pozostałe gospodarstwa zadeklarowały brak 

wiodącego kierunku produkcji. Z uwagi na przyjęty cel i zakres badań, w dalszej 

kolejności przedstawiono charakterystykę wyłącznie tych podmiotów, których pod-

stawowym obszarem działalności jest produkcja roślinna. 55,42% gospodarstw 

charakteryzowało się wartością produkcji rolniczej w 2011 roku poniżej 30 tys. zł, 

jedynie 4,19% – powyżej 500 tys. zł. Badana próba gospodarstw rolnych jest zróż-

nicowana pod względem kryterium przeznaczenia produkcji rolniczej. 74,88% ogółu 

przebadanych podmiotów stanowiły gospodarstwa rolne towarowe, pozostałe pro-

dukowały na własne potrzeby. Przeciętna powierzchnia użytków rolnych analizo-

wanych gospodarstw wyniosła 59,4 ha. Dominowały gospodarstwa o powierzchni 

10 ha. Przeciętny czas funkcjonowania gospodarstwa rolnego w badanej próbie 

wyniósł 38 lat. Zatrudniały one przeciętnie dwie osoby. Badane gospodarstwa prze-

znaczały na oficjalną sprzedaż na rynek przeciętnie 58,2% wytworzonych produk-

tów. Warto podkreślić, że kapitały obce stanowiły średnio 15,12% w strukturze 

źródeł finansowania, a połowa tej zbiorowości nie korzystała z zewnętrznych źródeł 

kapitału.  

Weryfikację empiryczną czynników determinujących wartość produkcji go-

spodarstw rolnych, ukierunkowanych na produkcję roślinną, w regionie Pomorza 

środkowego przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu regresji logistycznej. 

Zastosowanie tego typu modeli umożliwia dokonanie oceny wpływu kilku zmien-

nych na zmienną zależną typu dychotomicznego. Modele regresji logistycznej nale-

żą do klasy modeli jakościowych i służą do określenia związku przyczynowego 

między nasileniem bodźca (przyczyny – zmienne niezależne), a reakcją na ten bo-

dziec (skutkiem – zmienna zależna)
3
. W badaniu przyjęto, że zmienną zależną (obja-

śnianą) jest prawdopodobieństwo uzyskania wartości produkcji w wysokości mini-

mum 30 tys. zł w 2011 roku. Jest to zatem zmienna zero-jedynkowa – zmienna typu 

dychotomicznego
4
. W przypadku, kiedy wartość produkcji badanego gospodarstwa 

rolnego osiągnęła poziom minimum 30 tys. zł w 2011 roku, zmienna przyjęła war-

tość 1, w sytuacji przeciwnej – wartość 0.  

W modelu logistycznym prawdopodobieństwo może zostać zapisane w nastę-

pującej postaci
5
: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑌𝑖 = 1 = 𝛬 (𝛽1𝑥1𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 +  𝛽0) 

gdzie: 

                                                           
3 D. Zawadzka, R. Ardan, Ocena wywołanych czynnikami pozacenowymi zmian prawdopodo-

bieństwa ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa, w: Efektywność – 

rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wrocław 2010, s. 605. 
4 D. Zawadzka, R. Ardan, Zastosowanie krzywych reakcji do oceny zmian prawdopodobień-

stwa skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie handlowym, w: Zarzą-

dzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. B. Bernaś, A. Kopiński, Prace Naukowe Uni-

wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 158, Wrocław 2011, s. 526. 
5 D. Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfika-

cja i ocena, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 200. 
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𝛬 𝑥 =
𝑒𝑥

1+𝑒𝑥  dystrybuanta rozkładu logistycznego, 

Prob(Y = 1) – prawdopodobieństwo tego, że zmienna zależna dla jednostki o cha-

rakterystyce xi przyjmie wartość 1. 

k – liczba zmiennych niezależnych. 

Do zweryfikowania istotności parametrów modelu zastosowano statystykę  

z
2
 Walda

6
. Jako kryterium optymalności modelu analizowano wskaźnik AIC (Akaike 

Information Criterion). Z uwagi na to, że należy wybrać taki model, dla którego 

wskaźnik AIC jest minimalny
7
, budowę modelu zakończono po uzyskaniu minimal-

nej wartości AIC. Istotność uzyskanego modelu zweryfikowano przy zastosowaniu 

statystyki ilorazu wiarygodności – Likelihood Ratio
8
. Dopasowanie modelu do ob-

serwowanych danych analizowano za pomocą statystyki R
2
 McFaddena

9
. Do oceny 

dobroci dopasowania uzyskanego modelu zastosowano także wartość wskaźnika 

AUC – Area Under Curve
10

, który obliczono na podstawie krzywej ROC – Receiver 

Operating Characteristic
11

. Do interpretacji uzyskanych wyników modelu logi-

stycznego wykorzystano iloraz szans – Odds Ratio
12

. 

Budowa modelu regresji logistycznej obejmowała cztery etapy. W pierwszej 

kolejności dokonano doboru szerokiego zestawu zmiennych objaśniających (do 

modelu wyjściowego). Następnie przeprowadzono pomiar współzależności między 

zmiennymi przyjętymi do analizy, wykorzystując w tym celu współczynnik korela-

cji liniowej Pearsona
13

. W dalszej kolejności przeprowadzono dobór zmiennych 

niezależnych przy wykorzystaniu metody eliminacji wstecznej. W ostatnim etapie 

dokonano weryfikacji istotności modelu końcowego oraz oceny wpływu ziemi,  

w porównaniu do oddziaływania pozostałych czynników na prawdopodobieństwo 

osiągnięcia rocznej wartości produkcji na poziomie minimum 30 tys. zł. Zastosowa-

ny poziom wartości produkcji rolniczej wynika z przyjętych w procesie zbierania 

danych pierwotnych przedziałów wartości produkcji osiągniętej przez badane go-

spodarstwa rolne w 2011 roku. Z uwagi na to, że dominująca grupa podmiotów 

(55,42 %) osiągnęła wartość produkcji niższą niż 30 tys. zł, zbadano, jakie czynniki 

                                                           
6 B. Danieluk, Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, „Psycho-

logia Społeczna” 2010, nr 2–3, t. 5, s. 204. 
7 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach  

z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków 2007, s. 794. 
8 G.S. Maddala, Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 156. 
9 B. Hu, J. Shao, M. Palta, Pseudo-R2 in Logistic Regression Model, „Statistica Sinica” 2006, 

nr 16, s. 848. 
10 M. Bazyl, Miary dopasowania, w: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych 

indywidualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010,  

s. 74. 
11 G. Harańczyk, Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego 

punktu odcięcia, w: Medycyna i analiza danych, StatSoft, Kraków 2010, s. 79. 
12 M. Gruszczyński, Modele zmiennych jakościowych dwumianowych, w: Mikroekonometria. 

Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński, Oficyna Wolters 

Kluwer Business, Warszawa 2010, s. 67–68. 
13 M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2002, s. 143–145. 
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mogą mieć wpływ na prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższej wartości produkcji, 

niż przyjęty w badaniu jej minimalny poziom (do 29 999 zł/rok).  

 
Tabela 1 

Hipotetyczny wpływ zmiennych niezależnych przyjętych do modelu czynników determinują-

cych wartość produkcji gospodarstw rolnych (ukierunkowanych na produkcję roślinną)  

w regionie Pomorza środkowego 

Zmienne uwzględnione w analizie Przewidywany wpływ zmiennej na wartość produkcji 

Y 

Zmienna zero-jedynkowa określająca, czy roczna wartość produkcji gospodarstwa rolne-

go w 2011 r. osiągnęła poziom minimum 30 tys. zł; jeśli tak, zmienna przyjmuje wartość 

= 1, w przeciwnym razie przyjmuje wartość = 0 

Zmienne niezależne 

x1 

Zmienna zero-jedynkowa 

określająca, czy jest to go-

spodarstwo towarowe; jeśli 

tak, zmienna przyjmuje 

wartość = 1, w przeciwnym 

razie przyjmuje wartość = 0 

Zmienna nawiązuje do wytwarzania produkcji rolniczej 

w celu sprzedaży na rynek; działalność rynkowa sprzyja 

podejmowaniu decyzji o dążeniu do wzrostu wartości 

wytworzonej produkcji; znak parametru przy omawia-

nej zmiennej powinien być, według założeń modelu, 

dodatni 

x2 

Zmienna określająca wiek 

gospodarstwa rolnego (lata) 

Przyjęto, że czas funkcjonowania gospodarstwa rolnego 

przyczynia się do poprawy pozycji rynkowej i wzrostu 

wartości produkcji; znak parametru przy omawianej 

zmiennej powinien być, według założeń modelu,  

dodatni 

x3 

Zmienna określająca liczbę 

zatrudnionych w gospodar-

stwie rolnym – łącznie  

z właścicielem, jeżeli pracuje 

w gospodarstwie rolnym 

(osoby) 

Miara wielkości skali działalności gospodarstwa rolne-

go; im większe gospodarstwo, tym wyższa potencjalna 

wartość produkcji; znak parametru przy omawianej 

zmiennej powinien być, według założeń modelu,  

dodatni 

x4 

Zmienna określająca po-

wierzchnię użytków rolnych 

gospodarstwa rolnego (w ha) 

Miara wielkości skali działalności gospodarstwa rolne-

go. Im większe gospodarstwo, tym wyższa potencjalna 

wartość produkcji. Znak parametru przy omawianej 

zmiennej powinien być, według założeń modelu, dodat-

ni 

x5 

Zmienna określająca część 

wytworzonej produkcji, która 

została przeznaczona na 

oficjalną sprzedaż na rynek 

(w %) 

Przyjęto, że gospodarstwa rolne sprzedające więcej 

wytworzonej produkcji na rynek charakteryzują się 

wyższą wartością produkcji wytworzonej; znak parame-

tru przy omawianej zmiennej powinien być, według 

założeń modelu, dodatni 

x6 

Zmienna określająca udział 

kapitałów obcych w finanso-

waniu działalności rolniczej 

w 2011 r. (w %) 

Założono, że wysoki udział kapitału obcego w struktu-

rze finansowania oznacza dążenie do rozwoju inwesty-

cji rzeczowych w celu zwiększania wartości produkcji; 

znak parametru przy omawianej zmiennej powinien 

być, według założeń modelu, dodatni 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Obliczenia, których wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, wy-

konano przy zastosowaniu programu Statistica 10 oraz pakietu Statistica Plus. 
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Wyniki badań i dyskusja 

 

Na podstawie przyjętych założeń badawczych skonstruowano model zawiera-

jący wszystkie przyjęte zmienne objaśniające (model wyjściowy). Następnie elimi-

nowano z modelu kolejne predyktory i dokonywano oceny zmiany wartości kryte-

riów przyjętych do oceny jakości modelu (metoda eliminacji wstecznej). Łącznie 

wyeliminowano trzy zmienne niezależne. Ostatecznie w modelu pozostały trzy pre-

dyktory. Wyniki uzyskane dla modelu końcowego czynników determinujących 

wartość produkcji gospodarstw rolnych (ukierunkowanych na produkcję roślinną)  

w regionie Pomorza środkowego przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

Ocena parametrów modelu czynników determinujących wartość produkcji gospodarstw rol-

nych (ukierunkowanych na produkcję roślinną) w regionie Pomorza środkowego – model 

końcowy 

Zmienna 

Parametr 

przy 

zmiennej 

Błąd 

standar-

dowy 

Statysty-

ka z2 

Walda 

Poziom 

istotności 

Iloraz 

szans 

Wyraz wolny –2,863 0,332 74,335 0,000 0,057 

x4 – powierzchnia użytków 

rolnych (w ha) 
0,042 0,007 39,547 0,000 1,043 

x5 – część wytworzonej produk-

cji, która została przeznaczona 

na oficjalną sprzedaż (w %) 

1,957 0,398 24,148 0,000 7,081 

x6 – udział kapitałów obcych w 

finansowaniu działalności rolni-

czej (w %) 

1,385 0,671 4,258 0,039 3,996 

AIC = 367,601 

R2 McFaddena = 0,352 

LR = 195,214 df = 3 p = 0,0000000 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Oszacowany model ma postać: 

 

Prob(Y=1) = Λ(0,042x4 + 1,957x7 +1,385x8 – 2,863) 

 

gdzie: Λ(x) = 
e

x
  

1+ e
x
 dystrybuanta rozkładu logistycznego. 

 

Wartość współczynnika R
2
 McFaddena jest równa 0,352. Model jest istotny na 

poziomie istotności 1%. Wartość LR-statystyki wynosi 195,214 (wartość krytyczna 

tej statystyki dla 3 stopni swobody wynosi 11,345).  

Krzywą ROC dla uzyskanego modelu końcowego czynników determinujących 

wartość produkcji gospodarstw rolnych (ukierunkowanych na produkcję roślinną)  

w regionie Pomorza środkowego zaprezentowano na rysunku 1.  
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Krzywa ROC
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Rysunek 1. Krzywa ROC dla modelu końcowego czynników determinujących wartość 

produkcji gospodarstw rolnych (ukierunkowanych na produkcję roślinną) w regionie 

Pomorza środkowego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

AUC (pole pod krzywą ROC) wynosi 0,891. Ponieważ uzyskano pole większe 

niż 0,5 i bliskie 1, świadczy to o dobrej jakości skonstruowanego modelu. Oszaco-

wany model umożliwił poprawne sklasyfikowanie 82,18% przypadków. 

Na podstawie oszacowanych parametrów modelu końcowego ustalono, że sta-

tystycznie istotny dodatni wpływ na prawdopodobieństwo uzyskania rocznej warto-

ści produkcji rolniczej przekraczającej poziom 30 tys. zł przez badane gospodarstwa 

rolne (wytwarzające głównie produkcję roślinną) w regionie Pomorza środkowego 

miały trzy zmienne niezależne: powierzchnia użytków rolnych (x4), część wytwo-

rzonej produkcji, która została przeznaczona na oficjalną sprzedaż (x5) oraz udział 

kapitałów obcych w finansowaniu działalności rolniczej (x6). Wpływ wyżej wymie-

nionych zmiennych jest zgodny z przyjętymi w modelu założeniami. 

Uzyskane wyniki wskazują, że powiększenie areału użytków rolnych o jed-

nostkę (x4, ceteris paribus) przyczyni się do zwiększenia szansy osiągnięcia założo-

nego minimalnego poziomu rocznej wartości produkcji (30 tys. zł) o 4,3%. Zaob-

serwowano także, że teoretyczne zwiększenie o jednostkę części wytworzonej pro-

dukcji, która przeznaczana jest na oficjalną sprzedaż (x5, ceteris paribus), spowoduje 

zwiększenie szansy (o 608,1%) na to, że gospodarstwo rolne wytworzy produkty  

o minimalnej rocznej wartości 30 tys. zł. Ustalono ponadto, że teoretyczne zwięk-

szenie o jednostkę udziału kapitałów obcych w finansowaniu działalności rolniczej 

(x6, ceteris paribus), przyczyni się do zwiększenia szansy na uzyskanie rocznej 

wartości produkcji równej, bądź przekraczającej 30 tys. zł o 299,6%. 

W ostatnim etapie prowadzonych badań dokonano oceny znaczenia ziemi jako 

czynnika determinującego wartość produkcji, w porównaniu z pozostałymi wyod-

rębnionymi w prezentowanych badaniach czynnikami. W tym celu zbudowano dwa 
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odrębne modele regresji logistycznej: 1) model, w którym uwzględniono wyłącznie 

zmienną odnoszącą się do powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych przez 

gospodarstwo w procesie produkcji (x4); 2) model, w którym uwzględniono pozosta-

łe zmienne (istotne statycznie) przyjęte do analizy (x5, x6). Parametry tych modeli 

przedstawiono w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Parametry charakteryzujące model końcowy, model ze zmienną użytki rolne i model z pozo-

stałymi zmiennymi determinującymi wartość produkcji gospodarstw rolnych (ukierunkowa-

nych na produkcję roślinną) w regionie Pomorza środkowego 

Wyszczególnienie 
Model 

końcowy 

Model zawierający wyłącznie: 

zmienną użytki 

rolne (x4) 

pozostałe zmienne  

(x5, x6) 

R2 McFadden 0,352 0,301 0,195 

LR 195,214 167,804 108,320 

Stopnie swobody 3 1 2 

Poziom istotności 0,0000000 0,0000000 0,0000000 

AUC 0,891 0,886 0,776 

AIC 367,6 394,3 452,495 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Uzyskane wyniki dowodzą, że obie grupy przyjętych zmiennych wpływają 

istotnie (na poziomie istotności 1%) na prawdopodobieństwo uzyskania przez go-

spodarstwo rolne (ukierunkowane na produkcję roślinną) wartości rocznej produkcji 

przekraczającej 30 tys. zł (test LR). Dokonując porównania wyników uzyskanych 

dla przyjętych wskaźników i testów, zauważa się jednak, że model zawierający 

wyłącznie zmienną dotyczącą powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych  

w procesie produkcji charakteryzuje się wartościami statystyk wskazującymi na 

lepsze dopasowanie do obserwowanych danych niż model zawierający wyłącznie 

pozostałe zmienne uwzględnione w analizie. Należy jednak podkreślić, że dopiero 

łączne uwzględnienie obu grup zmiennych umożliwiło uzyskanie modelu, który 

charakteryzuje się najlepszym dopasowaniem do danych uzyskanych dla badanych 

jednostek w regionie Pomorza środkowego. 

 

 

Podsumowanie 

 

Cechy wykorzystania ziemi jako podstawowego czynnika produkcji rolniczej 

przesądzają o determinującym jej znaczeniu dla wartości produkcji gospodarstw 

rolnych, w których dominuje produkcja roślinna. Postawiony problem badawczy 

zmierzał do udowodnienia związków między posiadanym areałem użytków rolnych, 

a wartością produkcji rolniczej wytwarzanej przez gospodarstwa rolne Pomorza 

środkowego. Na podstawie danych empirycznych z 2011 roku oszacowano parame-

try modelu prawdopodobieństwa wytworzenia produkcji rolniczej o wartości 30 tys. 

zł i więcej. Spośród zmiennych, co do których założono statystycznie istotny wpływ 

na owe prawdopodobieństwo, istotnymi okazały się parametry przy następujących 

zmiennych (pozytywny wpływ): powierzchnia użytków rolnych, część wytworzonej 
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produkcji, która została przeznaczona na oficjalną sprzedaż, udział kapitałów ob-

cych w finansowaniu działalności rolniczej. Uznając specyfikę typów gospodarstw 

rolnych (nastawione na produkcję roślinną, zwierzęcą, bez wyraźnego kierunku 

produkcji) oraz wynikający z nich rodzaj związków z ziemią, przyjęłyśmy kierunek 

dalszych badań dążących do zweryfikowania tezy o determinującym znaczeniu 

ziemi dla wartości produkcji rolniczej w odniesieniu do gospodarstw rolnych ukie-

runkowanych na produkcję zwierzęcą. 
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FACTORS DETERMINING PLANT PRODUCTION VALUE  

OF MIDDLE POMERANIA FARMS 

 

Summary 

 

The primary objective of the study is to determine the significance of land for agricul-

tural output value generated by the Middle Pomerania farms of the dominant share of the 

plant production in the value of total production. Empirical verification of the factors deter-

mining the value of agricultural output in the region of Middle Pomerania was conducted 

using logistic regression model. The study used data on 933 farms, with particular emphasis 

on data of 406 farm directed to plant production. It was found that three independent variables 

had a statistically significant positive impact on the phenomenon: agricultural area, the 

amount of the production volume which was intended for official sale, the share of debt in 

financing of agricultural activity of a farm. Furthermore, it has been shown that the model 

containing only the variable of agricultural land used in the production process was characte-

rized by the values of statistics (LR, AIC, AUC, McFadden’s R2) which indicate a better fit to 

the observed data than the model containing only the other variables included in the analysis. 

This demonstrates the importance of land in the process of creating the value of agricultural 

output on farms. The best model was obtained when all the (statistically significant) variables 

that have been adopted for the study were taken into account. 

 

Keywords: farm, plant production, value of farm production, agricultural land, logistic  

 regression 

 

Translated by Danuta Zawadzka 
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OBRAZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE W BADANIACH GEM 

 

 

Streszczenie 

 

Wraz ze stale rosnącą popularnością badań nad przedsiębiorczością rośnie też 

zainteresowanie i skala wykorzystywania danych pochodzących z raportów Global 

Entrepreneurship Monitor. W niniejszym artykule wykorzystano te dane do nakre-

ślenia ogólnego obrazu przedsiębiorczości w Polsce, a w końcowej części przybli-

żono pewne problemy wynikające z metodyki prowadzenia tych badań. Ta krytycz-

na analiza ma na celu przyczynienie się do bardziej świadomego korzystania ze 

zgromadzonych danych GEM, tak by nie dochodziło do ich błędnej interpretacji lub 

nadinterpretacji pojawiających się przy ich wykorzystywaniu. 

 

Słowa kluczowe: Przedsiębiorczość, preprzedsiębiorczość, Global Entrepreneurs-

hip Monitor  

 

 

Wprowadzenie  

 

Przedsiębiorczość we współczesnej gospodarce zyskuje coraz większe uznanie. 

Niegdyś nieobecna, z rzadka wspominana, dziś staje się motywem przewodnim 

wielu konferencji i licznych czasopism naukowych; jest też często wymienianym 

elementem polityki gospodarczej państw wysokorozwiniętych. Miarą tego, jak bar-

dzo ważnym zasobem w dzisiejszej gospodarce stała się przedsiębiorczość, jest 

m.in. szeroko komentowana koncepcja tzw. gospodarki przedsiębiorczej
1
.  

Historycznie rzecz ujmując, przedsiębiorczość jako pojęcie narodziła się w ob-

szarze ekonomii. Późniejszy rozwój ekonomii, a w szczególności szkoły neokla-

sycznej, przyczynił się do marginalizacji pojęcia „przedsiębiorca”, co sprowokowało 

Baumola do wygłoszenia w 1968 roku słynnej opinii o Hamlecie
2
. Dodatkowo, 

pierwsza połowa XX wieku nie tworzyła sprzyjającego klimatu dla badań nad 

przedsiębiorczością. Rozwój wielkich firm i narastająca dominacja produkcji maso-

wej zmniejszały znaczenie tradycyjnie pojmowanej przedsiębiorczości. Renesans 

                                                 
1 Por. D.B. Audretsch, A.R. Thurik, A Model of the Entrepreneurial Economy, „International 

Journal of Entrepreneurship Education” 2004, nr 2 (2), s. 143–166. 
2 Baumol o roli przedsiębiorcy w teorii ekonomii: „Książę Danii został wymazany z dyskusji 

o Hamlecie” – por. W.J. Baumol, Entrepreneurship in economic theory, „American Economic 

Review” 1968, nr 58 (2) s. 66. 
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sektora MSP, który dokonał się w latach siedemdziesiątych XX wieku, przywrócił 

zainteresowanie postacią przedsiębiorcy i przedsiębiorczością, głównie jednak  

w kontekście tworzenia firm i późniejszego nimi zarządzania.  

W zachodniej literaturze emancypacja nauki o przedsiębiorczości w znacznej 

mierze się już dokonała. W Polsce zazwyczaj przedsiębiorczość bywa przypisywana 

do nauk o zarządzaniu
3
, choć jest to dyskusyjne. W najnowszej publikacji S. Sudoła, 

mającej na celu nakreślenie granic między ekonomią a naukami o zarządzaniu, 

przedsiębiorczość jako taka w ogóle się nie pojawia
4
.  

Przez kilka dekad badania nad przedsiębiorczością były prowadzone w odnie-

sieniu do poszczególnych krajów; niekiedy wspólnym wysiłkiem badaczy udawało 

się przeprowadzić skoordynowane badania w kilku krajach, umożliwiając w ten 

sposób analizy porównawcze. Sytuacja zmieniła się w znaczący sposób wraz z po-

jawieniem się inicjatywy Global Entrepreneurship Monitor (GEM). To pierwszy tak 

szeroko zakrojony, długofalowy program badawczy, który dzięki zharmonizowa-

nym danym umożliwia badania przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym. 

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie obrazu polskiej przedsiębiorczości, 

jaki został nakreślony w dotychczasowych raportach GEM, jak również zwrócenie 

uwagi na pewne problemy metodyczne. Ich nieznajomość prowadzi bowiem do 

niewłaściwego wykorzystywania lub interpretowania danych z raportów GEM, co 

wobec rosnącej popularności tych raportów nabiera szczególnego znaczenia.  

 

 

Historia badań GEM i ich polskie edycje 

 

Za powstanie projektu GEM w jego  początkowym kształcie odpowiadają dwie 

instytucje naukowe – London Business School oraz Babson College. W sierpniu 

1997 roku przedstawiciele tych instytucji rozpoczęli planowanie badań, które miały 

objąć reprezentatywne próby liczące nie mniej niż 1000 osób w 10 różnych krajach 

świata
5
. Badania te przeprowadzono na początku 1999 roku. Na bazie wyników tych 

badań opracowano liczne publikacje naukowe, a same badania dość zgodnie uznano 

za znaczący sukces. 

W pięć lat po pierwszych badaniach GEM inicjatywa ta została sformalizowa-

na przez powołanie Global Entrepreneurship Research Association, które jest obec-

nie odpowiedzialne za kontynuację i dalszy rozwój projektu GEM na świecie. O ile 

pierwsze badania GEM zostały przeprowadzone w grupie 10 krajów, to już do 2013 

roku łączna liczba zespołów narodowych wyniosła niemal 100
6
. W poszczególnych 

edycja GEM liczba ta jest różna, niektóre kraje regularnie biorą udział w GEM, inne 

                                                 
3 M. Bratnicki, Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości, 

„Przegląd Organizacji” 2008, nr 5, s. 16–19. 
4 S. Sudoł, Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, „Organizacja  

i Kierowanie” 2014, nr 1 (161), s. 11–36. 
5 P.D. Reynolds, M. Hay, S.M. Camp, Global Entrepreneurship Monitor 1999 Executive 

Report, Babson College, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership and London Busi-

ness School 1999. 
6 Poniższe dane pochodzą z oficjalnej strony internetowej projektu: What is GEM?; 

www.gemconsortium.org/What-is-GEM (12.12.2014). 
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– jak m.in. Polska – raczej epizodycznie. Badania GEM prowadzone są głównie  

w krajach wysokorozwiniętych, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, w ten sposób 

udaje się przebadać te populacje, które mają największy udział w globalnej gospo-

darce i w tworzeniu światowego PKB. GEM 2013 został przeprowadzony w kra-

jach, których ludność stanowiła trzy czwarte ludności na świecie. Kraje te generują 

niemal 90% światowego PKB. Po drugie, metodyka realizacji badań GEM polega 

między innymi na prowadzeniu wywiadów telefonicznych z losowo wybranymi 

osobami dorosłymi (tzw. Adult Population Survey – APS). W krajach rozwijających 

się metoda ta jest problematyczna – w przypadku niewielkiej dostępności telefonów, 

która skutkować może niereprezentatywnością próby badawczej, konieczna jest 

zmiana metodyki badania, a to z kolei może zaburzać porównywalność otrzymanych 

wyników.  

Głównym celem GEM jest określenie roli, jaką odgrywa przedsiębiorczość  

w osiąganiu wzrostu gospodarczego w krajach biorących udział w badaniach. Pro-

wadzenie tych badań umożliwia porównywanie poziomu działalności przedsiębior-

czej między krajami, a ponadto umożliwia identyfikację determinant kształtujących 

właściwy poziom przedsiębiorczości. Dzięki temu możliwe jest opracowanie odpo-

wiedniej polityki gospodarczej wspierającej przedsiębiorczość w danym kraju.  

Definicja przedsiębiorczości przyjęta na potrzeby GEM jest pochodną przeko-

nania W.B. Gartnera, że emanacją przedsiębiorczości jest tworzenie nowych firm
7
. 

Kluczowym miernikiem przedsiębiorczości w GEM dlatego jest tzw. TEA (Total 

early-stage Entrepreneurial Activity)
8
, który obejmuje preprzedsiębiorców oraz 

właścicieli-menedżerów firm młodych (do 3,5 roku).  

Historia badań GEM w Polsce jest o tyle skomplikowana, że choć badania APS 

przeprowadzono w Polsce już w 2001 roku (a więc zaledwie dwa lata po urucho-

mieniu całego projektu), to pierwszy raport GEM ukazał się dopiero w 2005 roku  

i opisywał badania przeprowadzone w 2004 roku. Zasadniczym problemem w reali-

zacji badań GEM okazał się brak finansowania. Moduły badań APS zrealizowano 

zarówno w 2001, jak i w 2002 roku. Brak środków na przeprowadzenie towarzyszą-

cych im wywiadów (tzw. National Experts Interviews – NEI) uniemożliwił ukoń-

czenie badań i opublikowanie raportów za te lata.  

Na początku bieżącej dekady do projektu przystąpiła Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości i dzięki temu ukazały się trzy kolejne raporty: GEM 2012, GEM 

2013 i GEM 2014. Pozwala to mieć nadzieję, że Polska będzie brać udział także  

w kolejnych edycjach tych badań.  

Choć główne miary przedsiębiorczości i logika prowadzenia badań pozostają 

niezmienne, to zakres tematyczny poszczególnych raportów jest nieco zróżnicowa-

ny. W pewnej mierze wynika to z ewolucji, jakiej ulega projekt GEM. Widać to 

wyraźnie na przykładzie modelu procesów przedsiębiorczych i wzrostu gospo-

darczego, który przez lata uległ istotnym zmianom. W odniesieniu do Polski, nie-

wątpliwie dużą stratą jest brak dostępu do wyników badań przeprowadzonych  

                                                 
7 W.B. Gartner, Some Suggestions for Research on Entrepreneurial Traits and Characteris-

tics, „Entrepreneurship Theory & Practice” 1989, nr 14 (1), s. 27–37. 
8 J.E. Amoros, N. Bosma, GEM 2013 Global Report, GEM Consortium 2014. 
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w latach 2001–2002. Pewne szczątkowe informacje z tego okresu znajdują się  

w raporcie GEM 2005. 

 

 

Przedsiębiorczość w Polsce w raportach GEM 

 

Spoglądając na przedsiębiorczość w Polsce przez pryzmat głównego miernika 

poziomu działalności przedsiębiorczej w badaniach GEM, można zauważyć, że  

w pierwszej dekadzie obecnego wieku jego wartość podlega stałemu, choć niezbyt 

intensywnemu wzrostowi. Jak zaprezentowano na rysunku 1, TEA rośnie z poziomu 

7,2% w latach 2001–2002
9
 do 9,3%–9,4% w najnowszych edycjach badań. Ten 

wzrost trudno jest jednoznacznie skomentować. Z jednej strony – tradycyjnie – 

zwykło się uważać, że wzrost poziomu przedsiębiorczości jest zjawiskiem korzyst-

nym dla gospodarki (przyczynia się nie tylko do wzrostu PKB, ale i do tworzenia 

nowych miejsc pracy). Z drugiej strony niektórzy ekonomiści przestrzegają przed 

zbyt wysokim poziomem przedsiębiorczości, wskazując na mankamenty zbyt po-

wszechnego rozpoczynania własnej działalności gospodarczej
10

. Na tle innych kra-

jów ze swojej grupy
11

 Polska charakteryzuje się dość niską wartością TEA, co wy-

daje się być zgodne z aktualnym poziomem rozwoju naszego kraju. W bieżącym 

rankingu konkurencyjności polska gospodarka jest sytuowana na pograniczu grupy 

gospodarek opartych na efektywności i na innowacjach. Ze względu na rodzaj za-

leżności między poziomem rozwoju gospodarczego a poziomem aktywności przed-

siębiorczej wyrażanej wskaźnikiem TEA
12

, nie należy raczej oczekiwać, że w kolej-

nych latach będzie on nadal rósł. 

Nie tylko poziom wskaźnika TEA sugeruje, że polska gospodarka zbliża się do 

awansu do grupy gospodarek zorientowanych na innowacje – podobne spostrzeżenie 

nasuwa się, gdy spojrzeć na badane w ramach GEM miary percepcji przedsiębior-

czości i postaw przedsiębiorczych. Wartość wskaźnika TEA jest pośrednio powią-

zana ze skalą rozpowszechnienia intencji przedsiębiorczych w danym społeczeń-

stwie. Jest tak, ponieważ działania związane z przedsiębiorczością na wczesnym 

etapie (których miernikiem jest TEA) mają charakter celowy. Działania prowadzące 

do założenia własnej firmy są podejmowane intencjonalnie, dlatego też wskaźnik 

TEA jest skorelowany z występującymi w społeczeństwie intencjami przedsiębior-

czymi. Dane przedstawione w tabeli 1 – odsetek osób planujących założenie własnej 

firmy w latach 2011–2013 zmalał z niemal 27% do 21%. W 2011 roku Polska pla-

sowała się w połowie stawki w grupie gospodarek zorientowanych na efektywność, 

                                                 
9 Wartości TEA dla tych lat pochodzą z Raportu GEM 2005. 
10 S. Shane, Prior Knowledge and the Discovery of Entrepreneurial Opportunities, „Organisa-

tion Science” 2000, nr 11(4), s. 448–469. 
11 W badaniach GEM Polska jest sytuowana w grupie gospodarek zorientowanych na 

efektywność, zgodnie z podejściem przyjętym w raportach  Global Competitiveness Report,  

a opartym na Global Competitiveness Index (GCI). 
12 TEA jest relatywnie wysokie w krajach słabiej rozwiniętych i niższe w krajach 

wysokorozwiniętych. Średni poziom TEA w 2013 r. wnosił odpowiednio: 21,1 w krajach 

zorientowanych na czynniki produkcji, 15,1 w krajach zorientowanych na efektywność  

i jedynie 7,9 w krajach w krajach zorientowanych na innowacje.  



228 Krzysztof Zięba  

 

dwa lata później wyraźnie przesunęła się w stronę grupy gospodarek zorientowa-

nych na innowacje, w których przeciętna wartość wskaźnika intencji przedsiębior-

czych wynosi ok. 12–13%. 
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Rysunek 1. Wskaźnik TEA dla Polski w latach 2001–2013 

 

Źródło: dane z raportów GEM. 

 

   
Tabela 1 

Wskaźniki postaw przedsiębiorczych i percepcji przedsiębiorczości w Polsce 

Lata Intencje przedsię-
biorcze 

Rozpoznawanie 
szansy 

Zdolności przedsię-
biorcze 

Strach przed 
porażką 

2011 26,94 33,1 51,99 54,05 

2012 24,20 20,4 53,90 58,70 

2013 21,40 26,1 51,80 56,30 

Źródło: dane z raportów GEM. 

 

Tym, co wyraźnie wyróżnia Polskę w badaniach nad postawami przedsiębior-

czymi i percepcją przedsiębiorczości, jest niska zdolność rozpoznawania szansy, 

mocno akcentowany strach przed porażką, relatywnie niska ocena statusu społecz-

nego przedsiębiorców oraz dominacja tzw. przedsiębiorczości z konieczności. 

Wszystkie te wyróżniki mają charakter jednoznacznie negatywny – nie przyczyniają 

się bowiem do rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju. 

Na pytanie, czy w ich okolicy w ciągu najbliższych 6 miesięcy będą dobre 

okazje, by założyć własną firmę, twierdząco odpowiadała jedna trzecia responden-

tów w 2011 roku, co piąty respondent w roku 2012 i co czwarty w 2013 roku. Choć 

widać tu wyraźne fluktuacje, to poziom zdolności rozpoznawania okazji przedsię-

biorczej należy ocenić jako generalnie niski. Odsetek ten maleje wraz z poziomem 

rozwoju gospodarki (z ok. 54% dla gospodarek zorientowanych na zasoby do ok. 

35% w grupie gospodarek zorientowanych na innowacje), co wynika m.in. z tego, że 

w wysokorozwiniętych gospodarkach obiektywnie trudniej jest rozpoznać okazję 
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przedsiębiorczą
13

. Wynik dla Polski sytuuje ją jednak poniżej średniej dla krajów 

najbardziej rozwiniętych, co sugeruje, że niska zdolność do rozpoznawania okazji 

przedsiębiorczych nie wynika jedynie z ich obiektywnego braku, ale także ze specy-

ficznego dla naszego społeczeństwa, mało przedsiębiorczego nastawienia.  

Pośrednimi dowodami na to, że polskie społeczeństwo nie jest bardzo pro-

przedsiębiorcze, są inne wskaźniki badane w ramach GEM. Przede wszystkim na 

stale wysokim poziomie utrzymuje się strach przed porażką. Powstrzymuje on przed 

założeniem własnej firmy niemal 60% Polaków. To bardzo wysoki odsetek – wyż-

szy prawie o połowę od średniej wartości notowanej w grupie gospodarek zoriento-

wanych na innowacje
14

.  

Skoro Polacy in gremio raczej nie dostrzegają okazji przedsiębiorczych i bar-

dzo boją się porażki, to nasuwa się pytanie dlaczego nie znajduje to odzwierciedle-

nia w niskiej stopie przedsiębiorczości i dlaczego wskaźnik TEA w Polsce nie od-

biega znacząco swoją wartością od innych, porównywalnych gospodarek. Wydaje 

się, że odpowiedzią jest struktura motywacji przedsiębiorczych. W nawiązaniu do 

czynników typu pull i push, badania GEM wprowadzają rozróżnienie między przed-

siębiorczością z wyboru i przedsiębiorczością z konieczności
15

. Jest rzeczą zrozu-

miałą, że w krajach o niskim stopniu rozwoju gospodarczego i słabo rozwiniętym 

systemie pomocy społecznej odsetek osób, które decydują się na założenie własnej 

firmy ze względu na brak alternatywnego źródła dochodu jest wyższy niż w krajach 

wysokorozwiniętych. W tych ostatnich średni odsetek przedsiębiorców z konieczno-

ści sięgał w 2013 roku 18%. W krajach rozwijających się, należących do grupy 

gospodarek zorientowanych na czynniki produkcji, odsetek ten wynosił 30%.  

W Polsce zaś był o ponad połowę wyższy i wyniósł 47% (sic!). To świadczy o bar-

dzo niekorzystnej strukturze motywacji przedsiębiorczych. Dane z raportów GEM 

nie pozwalają na podjęcie próby wyjaśnienia tak wysokiego odsetka motywacji 

negatywnych. W pewnej części może on zapewne wynikać z wymuszonego samoza-

trudnienia, które z kolei jest wynikiem dążenia do uniknięcia nadmiernych pozapła-

cowych kosztów pracy.  

Skala przedsiębiorczości z konieczności może też tłumaczyć, dlaczego w ogól-

nym odbiorze społeczny status przedsiębiorczości w Polsce jest niezbyt korzystny. 

W latach 2011–2013 odsetek osób twierdzących, że przedsiębiorczość wiąże się  

z wysokim statusem społecznym, oscylował wokół 60%. To mało, jeśli porównać ze 

średnimi dla gospodarek zorientowanych na efektywność i innowacje (w obu przy-

padkach ok. 70%). W krajach zorientowanych na czynniki produkcji odsetek ten 

przekracza 80%.  

Interesujące obserwacje można poczynić analizując branżowy układ nowo two-

rzonych firm, który zaprezentowano w tabeli 2. Waga poszczególnych branż gospo-

                                                 
13 W gospodarkach krajów rozwijających się łatwiej o tzw. okazje arbitrażowe, polegające na 

skopiowaniu pomysłu na biznes pochodzącego z kraju o wyższym poziomie rozwoju.  
14 W tej grupie gospodarek strach przed porażką jest najwyższy. 
15 W ostatnich latach w badaniach GEM motywacje przedsiębiorcze nie są traktowane 

wyłącznie w kategoriach wspomnianej dychotomii. Pozwala to na bardziej wnikliwe badanie 

powodów, dla których ludzie zakładają własne firmy. Tym niemniej należy pamiętać, że 

podstawowy podział motywacji bazuje na motywacjach pozytywnych (przedsiębiorczość  

z wyboru) i negatywnych (przedsiębiorczość z konieczności). 
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darki zmienia się wraz z rozwojem gospodarczym, wraz z tym zmienia się branżowy 

rozkład nowo tworzonych firm. Widać to wyraźnie porównując średnie wartości  

z tabeli 2 dla wyszczególnionych trzech grup gospodarek. Wraz z rozwojem maleje 

rola branży wydobywczej oraz usług dla ludności (B2C – business to consumer), 

rośnie zaś rola usług dla firm (B2B – business to business). W branży produkcyjnej 

operuje mniej więcej co czwarta nowo zakładana firma. Porównując to z danymi dla 

Polski można zauważyć, że w odniesieniu do branży wydobywczej i usług dla firm, 

dane te sytuują Polskę pomiędzy wartościami typowymi dla gospodarek zoriento-

wanych na efektywność i na innowacje, co jest zgodne z obecną pozycją Polski  

w rankingu GCI. Tym, co znacząco różni gospodarkę Polski od gospodarek innych 

krajów, jest niezwykle duży udział branży produkcyjnej i jednocześnie dość niski 

udział branży B2C. 

 
Tabela 2 

Branżowy rozkład TEA (w %) 

Kraje: 
Branża 

wydobycie produkcja B2B B2C 

Polska 2011 4,0 47,0 21,0 28,0 

Polska 2012 7,0 41,0 18,0 34,0 

Polska 2013 5,0 45,0 15,0 35,0 

Średnia dla Polski (2011-2013) 5,0 45,0 18,0 32,0 

Gospodarki zorientowane na:* 

Czynniki produkcji 8,5 21,0 6,5 64,0 

Efektywność 7,0 27,0 14,0 52,0 

Innowacje 4,0 22,0 28,0 46,0 

*) Dla wymienionych grup gospodarek podano uśrednione wartości z lat 2011 i 2013. 

 

Źródło: dane z raportów GEM. 

 

Zdaniem autorów Raportu GEM 2013 taka struktura jest m.in. odpowiedzialna 

za wysoką odporność naszej gospodarki na zjawiska kryzysowe. Tak wysoki udział 

branży produkcyjnej każe jednak postawić pytanie o źródła niskiej innowacyjności 

polskiej gospodarki i niewysoką wartość dodaną, generowaną przez takie firmy. 

 

 

Dyskusja i konkluzje 

 

Badania GEM są prowadzone na bardzo dużą skalę. Próżno szukać w Polsce 

badań tej wielkości, które jednocześnie oferują taki zakres międzynarodowej po-

równywalności otrzymanych wyników. Bezsprzeczną wartością badań GEM jest 

także i to, że dostarczają one informacji na temat wczesnych etapów procesu przed-

siębiorczego. Jest to szczególnie istotne w kontekście badań nad preprzedsiębiorca-

mi, czyli osobami, które dopiero rozpoczynają proces założycielski. Użyteczność 

tych badań sprawia, że są często wykorzystywane przez naukowców, zajmujących 

się problematyką przedsiębiorczości, a liczba publikacji opartych na raportach GEM 

stale rośnie.  

Rosnącej popularności badań GEM powinna towarzyszyć świadomość man-

kamentów i ograniczeń, jakie im towarzyszą. Na bazie analizy raportów GEM, jak  
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i niektórych publikacji wykorzystujących zamieszczone w tych raportach dane, 

można zidentyfikować dwa główne problemy: traktowanie danych z raportów GEM 

jako szeregów czasowych oraz niewłaściwa interpretacja (bądź nadinterpretacja) 

znaczenia niektórych danych.  

Badania APS polegają na przeprowadzeniu wywiadów CATI na próbie co 

najmniej 2000 osób. W kolejnych edycjach nie powraca się jednak do tych samych 

respondentów; za każdym razem tworzona jest nowa próba badawcza. Ewentualne 

zmiany w rozkładzie odpowiedzi mogą wynikać nie tylko z faktycznie zachodzą-

cych zmian, np. w poziomie aktywności przedsiębiorczej, ale także mogą być skut-

kiem zmiany próby badawczej. Innymi słowy: „otrzymujemy inne odpowiedzi, bo 

pytamy inne osoby”. Wskazana jest więc ostrożność przy wysnuwaniu wniosków na 

temat poziomu zaobserwowanych wielkości, ich zmian oraz pojawiających się ten-

dencji, zwłaszcza gdy wnioski te formułowane są na podstawie zaledwie kilku ob-

serwacji. Tak jest w przypadku polskich badań GEM.  

Dowodu na istotność tego problemu dostarcza m.in. analiza raportów dla  2011 

i 2012 roku. W raporcie GEM 2012
16

 wskazano Chorwację, jako kraj o zaskakująco 

niskim udziale firm z branży B2C. W 2011 roku wyniósł on zaledwie 29,4%. Po-

ziom rozwoju usług turystycznych w tym kraju sugeruje, że udział ten powinien być 

znacznie wyższy. Autorzy raportu starali się stworzyć jakieś wyjaśnienie dla tego 

fenomenu, ale rok później, w raporcie GEM 2013 udział ten wyniósł już ponad 42%, 

co jest wartością zbliżona do średniej dla krajów europejskich. Jest rzeczą oczywi-

stą, że w tak krótkim czasie nie zaszły tak fundamentalne zmiany – przyczyną zaob-

serwowanych różnic była zmiana próby badawczej.  

Dobrym przykładem błędnej interpretacji uzyskanych wyników jest jedna z ka-

tegorii używanych do opisywania percepcji i postaw przedsiębiorczych: „rozpozna-

wanie szansy”. Jest to de facto odsetek osób, które odpowiedziały twierdząco na 

pytanie, czy ich zdaniem w ciągu najbliższych 6 miesięcy w ich okolicy będą dobre 

okazje do założenia własnej firmy. Tak zoperacjonalizowana zmienna nie opisuje 

obiektywnie identyfikacji okazji przedsiębiorczej, a jedynie bada subiektywną opi-

nię na temat antycypowanych okazji. Co więcej, w streszczeniu raportu GEM 2013 

można przeczytać: „Z drugiej strony w społeczeństwie brakuje umiejętności do-

strzegania szansy biznesowej. Co więcej, odsetek osób, które potrafią ją dostrzec 

spadł na przestrzeni lat 2011–2012 o około 13 p.p.” Wydaje się, że w ciągu jednego 

roku „umiejętność dostrzegania szansy biznesowej” nie mogła się zmienić tak dia-

metralnie (z 33,1% do 20,4% – tab. 1). Zmieniła się próba badawcza i okoliczności, 

które być może każą inaczej postrzegać przyszłe okazje, ale z pewnością nie zmieni-

ły się umiejętności (i to w dodatku o 38% rok do roku!). 

 

 

Podsumowanie  

 

Rosnąca rola przedsiębiorczości we współczesnych gospodarkach przekłada 

się na wzrost zainteresowania tą problematyką wśród naukowców. Wyrazem tego są 

                                                 
16 Należy pamiętać, że raporty GEM noszą datę o rok późniejszą niż dane, do których się 

odnoszą. I tak np. GEM 2012 opisuje rok 2011. 
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kolejne inicjatywy badawcze. Wśród badań prowadzonych na skalę międzynarodo-

wą trudno znaleźć większy i bardziej kompleksowy program badawczy niż Global 

Entrepreneurship Monitor. Od momentu powstania tej inicjatywy w Polsce zreali-

zowano w pełni cztery edycje tego badania.  

Raporty GEM Polska dają możliwość nakreślenia całościowego obrazu przed-

siębiorczości w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do przedsiębiorczości na wcze-

snym etapie. Należy tu podkreślić, że badania GEM pozostają jak dotąd jedynymi 

ogólnopolskimi badaniami nad preprzedsiębiorczością. Należy jednak pamiętać, że 

badania te – jak zresztą każde inne – nie są wolne od pewnych mankamentów  

i ograniczeń. Ich znajomość może przyczynić się do poprawy jakości publikacji 

opartych na danych pozyskiwanych w ramach badań GEM.  
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ENTREPRENEURSHIP IN POLAND ACCORIDNG TO GEM REPORTS  

 

Summary 

 

Growing popularity of studies on entrepreneurship makes GEM reports more and more 

popular source of entrepreneurship data. In this paper GEM data is used to show the overall 

picture of entrepreneurship in Poland. Major problems encountered when handling GEM data 

are also discussed. This critical analysis should lead to a better usage of the above mentioned 

data and to elimination of its interpretation flaws.  
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH 

 

 

Streszczenie 

 

Na obszarach wiejskich pomimo trudnych warunków rozwija się przedsiębior-

czość rolnicza, jak również pozarolnicza. Wyznacznikiem przedsiębiorczości da-

nych terenów może być liczba osób opuszczających tereny wiejskie oraz liczba osób 

bezrobotnych.  

Celem artykułu jest przedstawienie form przedsiębiorczości oraz ich poziom na 

terenach wiejskich.  

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, obszar wiejski, działalność rolnicza, działal-

ność pozarolnicza 

 

 

Wprowadzenie 

 

Początek lat 90. XX wieku przyniósł dla obszarów wiejskich trudny okres, cha-

rakteryzujący się spadkiem popytu na produkty rolne, wzrostem kosztów kredytów, 

a także pogarszającą się relacją cen produktów rolnych do cen towarów i usług na-

bywanych przez rolników. Ponadto zlikwidowano wiele PGR-ów, w wyniku czego 

znaczny odsetek ludności wiejskiej został bez pracy. Tym samym obszary wiejskie 

zostały dotknięte wysokim wskaźnikiem bezrobocia, a sytuacja dochodowa ludności 

wiejskiej uległa istotnemu pogorszeniu. W konsekwencji ludność obszarów wiej-

skich została zmuszona do wykazania się znaczną przedsiębiorczością, przejawiają-

cą się w różnych formach. 

Celem artykułu jest prezentacja form przedsiębiorczości podejmowanych przez 

społeczeństwo na obszarach wiejskich. Zaprezentowano różne podejścia związane  

z definicją przedsiębiorczości. Następnie scharakteryzowano rodzaje przedsiębior-

czości prowadzone na obszarach wiejskich. W celu weryfikacji poziomu przedsię-

biorczości dokonano analizy migracji wewnętrznej i zagranicznej odnoszącej się do 

ludności wiejskiej, jak również liczby osób pozostających bez pracy.  

Dla realizacji celów artykułu wykorzystano wybrane pozycje literatury przed-

miotu, dane statystyczne z opracowań GUS, w szczególności wyniki Powszechnego 

Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku oraz dane z Agencji Restrukturyza-

cji i Modernizacji Rolnictwa. 
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Definicje pojęcia przedsiębiorczość  

 

W literaturze odnoszącej się do terminu przedsiębiorczość trudno odnaleźć 

jednoznaczną i naukową definicję tego pojęcia. Można bowiem doszukać się wielu 

zakresów i znaczeń, niesprowadzających się do jednoznacznego opisu.  

S. Kwiatkowski twierdzi, że: „sposób postrzegania tego zjawiska jest uzależ-

niony przede wszystkim od głównej dziedziny i zainteresowań badacza, który po-

dejmuje ten temat oraz najczęściej zafascynowanego magią przedsiębiorców zdol-

nych do tworzenia materialnego bogactwa z niematerialnych zasobów”
1
. 

Pojęcie przedsiębiorczości można utożsamiać ze specyficzną filozofią działa-

nia człowieka, a dokładnie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość 

można również widzieć przez pryzmat zdolności, zaradności jednostki, obejmującej 

ogólnie umiejętność radzenia sobie z problemami rzadkości zasobów. Taki sposób 

postrzegania sprowadza się do traktowania  przedsiębiorczości jako atrybutu zwią-

zanego z umiejętnością człowieka do zdobywania nie tylko dóbr ekonomicznych, 

ale także społecznych czy psychologicznych. W takim podejściu zwraca się szcze-

gólną uwagę na kreatywność, zaradności czy też pomysłowość jednostek
2
. 

W średniowieczu, we Francji, kiedy termin przedsiębiorczość był już stosowa-

ny oznaczał działanie osób pełniących nadzór nad wytwarzaniem dóbr
3
. Zgodnie ze 

Słownikiem języka polskiego przedsiębiorczość to zdolność do tego, żeby być przed-

siębiorczym, to również dysponowanie duchem inicjatywy, obrotnością, rzutkością, 

zaradnością
4
. Przedsiębiorczość definiowana jest również jako: „uwarunkowany 

społecznie proces tworzenia szans na kreowanie bogactwa oraz ich twórcze wyko-

rzystanie poprzez użytkowanie zasobów finansowych, materialnych oraz kapitału 

ludzkiego i społecznego w sposób innowacyjny”
5
. 

M. Duczkowska-Piasecka autorka hasła przedsiębiorczość w Encyklopedii 

agrobiznesu, opisując to pojęcie rozróżnia dwa podejścia – przedsiębiorczość jako 

postawa i jako proces. Przedsiębiorczość jako postawa jest sposobem postępowania 

jednostek ludzkich. Dany sposób polega na skłonności do podejmowania nowych 

działań, a także ulepszania istniejących elementów środowiska, na twórczo aktywnej 

postawie wobec otaczającej jednostkę rzeczywistości. Z kolei opis przedsiębiorczo-

ści jako procesu sprowadza się do powstawania i rozwoju jednostek przedsiębiorczej 

działalności gospodarczej
6
. Termin przedsiębiorczość wyraża również aktywność 

ludzką, działanie prowadzące do tworzenia czegoś nowego, a tym samym mające 

                                                           
1 R. Majkut, Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, CeDeWu, 

Warszawa 2014, s. 58. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 B. Fedyszak-Radziejowska, Społeczność lokalna a rozwój przedsiębiorczości, w: Rozwój 

przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, red.  

M. Kłodziński, A. Rosner, Warszawa 2000, s. 157. 
5 K. Żmijewska, Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

województwa małopolskiego, w: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju 

przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, VIZJA, Warszawa 2014, s. 453. 
6 B. Fedyszak-Radziejowska, Społeczność lokalna..., s. 157–158. 
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określoną wartość. W konsekwencji działanie takie wymaga zarówno wysiłku fi-

zycznego, jak i psychicznego a także poświęcenia czasu
7
. 

Przedsiębiorczość jest również postrzegana jako szczególna aktywność gospo-

darcza, wyróżniająca się dynamiką i wzrostem znaczenia w gospodarce narodowej, 

będąca źródłem innowacyjności, zmiany ekonomicznej oraz lokowania kapitału
8
.  

W literaturze ekonomicznej można dostrzec dualne pojmowanie przedsiębior-

czości. W ekonomii opisuje się ją jako efekt pracy, aktywność, sposób zachowania 

na rynku, działanie przekładające się na wyniki ekonomiczne. Z kolei w zarządzaniu 

przedsiębiorczość definiowana jest jako proces oraz cecha działania wyrażająca się 

sprawnością kierowania
9
. 

Analizując definicje pojęcia przedsiębiorczość można wymienić definicję: 

przedmiotową, podmiotową, atrybutową i funkcjonalną. Definicja przedmiotowa 

opisuje efekt działalności sektora drobnych i większych przedsiębiorstw, tzw. sekto-

ra MSP. Definicja podmiotowa opisuje natomiast sprawcę działania w postaci dzia-

łalności ludzkiej, czyli działalności człowieka podejmowanej na rynku w celu za-

spokojenia własnych potrzeb i usunięcia poczucia dyskomfortu (głodu, niepewności, 

niebezpieczeństwa, nudy). Podejście atrybutowe określa cechę ludzkiego działania, 

natomiast podejście funkcjonalne określa aktywność, podlegającą systematycznej 

pracy nad powstaniem, rozwojem, stabilizacją własnego przedsiębiorstwa
10

.  

 

 

Rodzaje przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

 

Na początku lat 90. XX wieku tereny wiejskie znalazły się w szczególnie trud-

nej sytuacji, będącej rezultatem przebudowy w Polsce systemu społeczno-

gospodarczego. W tym okresie, określanym mianem recesji transformacyjnej, nastą-

pił spadek popytu na produkty rolne, odnotowano gwałtowny wzrost kosztów kredy-

tów, a także pogorszyła się relacja cen produktów rolnych do cen towarów i usług 

nabywanych przez rolników. Niekorzystne zjawiska recesji transformacyjnej do-

tknęły znacząco regiony zdominowane przez jedną gałąź gospodarki. W dużym 

stopniu pod wpływem niekorzystnych zjawisk były także regiony o dużym odsetku 

ludności rolniczej, zamieszkującej małe gospodarstwa rolne. W trudnej sytuacji 

znaleźli się głównie pracownicy likwidowanych bądź przekształcanych PGR-ów. 

Ponadto na obszary wiejskie w danym czasie wróciło wiele osób, które utraciły 

pracę w mieście. Byli to przede wszystkim mieszkańcy hoteli robotniczych i tzw. 

chłoporobotnicy. W konsekwencji tereny wiejskie zostały dotknięte dużym bezro-

bociem
11

. 

                                                           
7 R. Majkut, Przedsiębiorczość..., s. 58. 
8 Ibidem. 
9 Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. J. Targulski, 

Difin, Warszawa 2014, s. 17–18. 
10 Ibidem, s. 19. 
11 K. Żmijewska, Perspektywy rozwoju..., s. 451; Polska wieś 2014 Raport o stanie wsi, red.  

I. Nurzyńska, W. Poczta, SCHOLAR, Warszawa 2014, s. 12–13. 
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Trudna sytuacja na obszarach wiejskich spowodowała, że społeczność wiejska 

została zmuszona do wykazania się znaczną przedsiębiorczością, zarówno o charak-

terze rolniczym, jak i pozarolniczym. 

Przez stulecia fundamentalnym sektorem gospodarki było rolnictwo, w którym 

praca stanowiła podstawowy dochód dla znacznej części ludności wiejskiej. Rolnicy 

w swojej działalności przejawiali cechy typowe dla przedsiębiorczości, takie jak: 

samodzielność, stanowczość, niezależność, umiejętność radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, pracowitość, wytrwałość w dążeniu do celu. Decyzje podejmowane były 

przez nich najczęściej w warunkach niepewność co do warunków atmosferycznych  

i możliwości uzyskania niezbędnych środków do produkcji
12

. 

Rolnictwo indywidualne w 2012 roku obejmowało 1476,7 tys. gospodarstw 

powyżej 1 ha użytków rolnych (tab. 1). W analizowanym okresie liczba gospo-

darstw indywidualnych wykazywała tendencję zniżkową. W latach 1990–1996 uby-

ło 96,1 tys. gospodarstw. Do 2002 roku wzrastała liczba gospodarstw najmniej-

szych, o powierzchni 1–2 ha. W kolejnych latach rola tych gospodarstw malała,  

a nastąpił wzrost liczby gospodarstw większych obszarowo
13

. 

 
Tabela 1 

Liczba gospodarstw indywidualnych według grup obszarowych w latach 1990–2012 

Obszar 

gospo-

darstwa 

Rok 

1990 1996 2002 2007 2010 2012 

tys. % tys. % tys. % tys. % tys. % tys. % 

1–2 ha 378,3 17,7 462,2 22,6 516,8 26,5 422,5 23,4 342,2 22,0 298,5 20,2 

2–5 ha 750,8 35,1 667,6 32,7 629,5 32,3 614,0 34,0 519,3 33,3 481,7 32,6 

5–10 ha 636,3 29,8 520,8 25,5 426,5 21,9 399,9 22,2 351,5 22,6 350,7 23,8 

10–15 ha 242,0 11,3 217,2 10,6 182,5 9,4 166,4 9,2 152,2 9,8 144,3 9,8 

15–20 ha 

130,1 6,1 

89,5 4,4 83,8 4,3 77,5 4,3 72,2 4,6 73,6 5,0 

20–50 ha 75,2 3,7 95,5 4,9 102,3 5,7 96,8 6,2 101,1 6,8 

Powyżej 

50 ha 
0,4 8,9 17,1 0,9 21,5 1,2 24,3 1,6 26,8 1,8 

Ogółem 2137,5 100   2041,4 100   1951,7 100 1804,1 100 1558,4 100 1 476,7 100 

Źródło: Polska wieś 2014 Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, W. Poczta, SCHOLAR, 

Warszawa 2014, s. 99. 

 

W dalszym ciągu rolnictwo jest dominującym kierunkiem działalności na tere-

nach wiejskich, chociaż coraz częściej można spotkać się z dodatkową jej odmianą –

przedsiębiorczością zespołową. Zrzeszanie się rolników w grupy producenckie jest 

                                                           
12 I. Sikorska-Wolak, K. Krzyżanowska, Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym  

i w praktyce, w: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju, red. 

K. Krzyżanowska, Wyd. SGGW, Warszawa 2010, s. 46. 
13 Polska wieś 2014…, s. 97. 
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doskonałym przejawem przedsiębiorczości, ponieważ działający w zrzeszeniu rolnik 

indywidualny ma możliwość przezwyciężania barier związanych z funkcjonowa-

niem na rynku. Indywidualna bowiem działalność rolnika ograniczana może być 

m.in. przez posiadanie niewielkiego obszarowo gospodarstwa, małą towarowość, 

trudność ze zbytem produktów rolnych, brak dostępu do informacji i znajomości 

rynku, ograniczone umiejętności działania na rynku oraz możliwości jego kształto-

wania
14

. 

Tradycyjnie wieś kojarzona jest głównie z rolnictwem i pracą jej mieszkańców 

w gospodarstwie rolnym. Obszary wiejskie postrzegane są jako miejsca wytwarza-

nia produktów żywnościowych, jednak z powodu wielu niekorzystnych uwarunko-

wań na obszarach wiejskich, coraz częściej występuje także przedsiębiorczość  

o charakterze pozarolniczym. Podstawową przyczyną poszukiwania nowych poza-

rolniczych źródeł dochodów jest chęć polepszenia warunków życia rodzin na obsza-

rach wiejskich oraz możliwość dalszego rozwoju gospodarstwa. Małe obszarowo 

gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych nie są w stanie wygene-

rować wystarczających dochodów, tym samym dodatkowa działalność nierolnicza 

stanowi dla nich ważny element funkcjonowania. 

Działalność nierolnicza może być prowadzana w postaci działalności rolniczej 

poszerzonej o nowe formy gospodarowania, np. przetwórstwo, rzemiosło, handel, 

usługi, działalność agroturystyczna. Może być również prowadzona bez powiązania 

z gospodarstwem rolnym
15

. 

Odrębną kategorią działalności pozarolniczej jest działalność gospodarcza 

prowadzona na obszarach wiejskich przez mieszkańców wsi niezwiązanych z rolnic-

twem bądź osoby spoza wsi, angażujące swój kapitał w tworzenie, rozwój przedsię-

biorstw, głównie w skali mikro o charakterze produkcyjnym, usługowym, handlo-

wym, oświatowo-kulturalnym na terenach wiejskich
16

. 

Zgodnie z danymi zawartymi w opublikowanym w 2011 roku raporcie GUS 

Obszary wiejskie w Polsce, w 2009 roku na obszarach wiejskich w systemie RE-

GON było zarejestrowanych 935 tys. podmiotów, co stanowiło wówczas 25% ogółu 

przedsiębiorstw REGON
17

. 

Po wstąpieniu Polski do UE przedsiębiorstwa, a szczególnie przedsiębiorstwa 

na obszarach wiejskich, uzyskały znaczący dostęp do środków publicznych
18

 – m.in. 

dzięki Działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” na terenach wiejskich 

powstały liczne firmy. Zgodnie z danymi z ARiMR (tab. 2) w ramach czterech na-

borów złożono 45 454 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę prawie 9 mld zł. 

Do 30 listopada 2014 roku zawarto 15 935 umów na kwotę ok. 3 mld zł, przy czym 

                                                           
14 I. Sikorska-Wolak, K. Krzyżanowska, Przedsiębiorczość..., s. 48. 
15 Ibidem, s. 48–49; K. Żmijewska, Perspektywy rozwoju..., s. 454. 
16 Ibidem. 
17 Polska wieś 2014…, s. 138. 
18 Szerzej na ten temat: A. Żołądkiewicz, Dofinansowanie rozwoju mikroprzedsiębiorczości 

na terenach wiejskich w ramach PROW 2007–2013 – rezultaty, „Copernican Journal of 

Finance & Accounting” 2012, vol. 1, nr 1, s. 173–185; D. Walczak, A. Żołądkiewicz, Dotacje 

dla mikroprzedsiębiorstw na wsi w ramach PROW 2007–2013, w: Uwarunkowania rynkowe 

rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 267–275. 
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ARiMR wypłaciła na dany dzień dla beneficjentów kwotę w wysokości 

1 739 075 695,43 zł. 

 
Tabela 2 

Podstawowe dane dotyczące Działania 312 „Tworzenie i rozwój  

mikroprzedsiębiorstw” na dzień 30.11.2014 

Wyszczególnie-

nie 
Nabór 2009 Nabór 2010 Nabór 2011 Nabór 2013 Ogółem 

Liczba złożonych 

wniosków 
4 983 10 540 15 730 14 201 45 454 

Wnioskowana 

kwota pomocy  

w zł 

803 100 963,05 2 019 400 757,31 3 181 766 145,58 2 834 705 488,48 8 838 973 354,42 

Liczba zawartych 

umów 
2019 3982 5482 4452 15935 

Kwota zawartych 

umów w zł 
302 977 556,26 739 322 330,32 1 070 889 459,11 843 094 224,47 2 956 283 570,16 

Zrealizowane 

płatności  

w ramach 

wszystkich 

naborów w zł 

– – – – 1 739 075 695,43 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – stan 

na dzień 30.11.2013, www.arimr.gov.pl/ fileadmin/pliki/ wdrazane_programy_ spra-

wozdania/ Tworzenie_/22122014_Tworzenie_7-13.pdf (2.01.2015). 

 
Tabela 3 

Pracujący poza rolnictwem na własny rachunek na obszarach wiejskich  

według sekcji PKD w 2010 roku 

Wybrane sekcje PKD 
Wyszczególnienie 

tys. % 

Ogółem 464 100,0 

Przetwórstwo przemysłowe 67 14,4 

Budownictwo 113 24,4 

Handel i naprawa pojazdów samochodowych 41 8,8 

Transport i gospodarka magazynowa 41 8,8 

Edukacja 7 1,5 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12 2,6 

Pozostałe 80 17,3 

Źródło: M. Bucka, Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obsza-

rach wiejskich, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2014, nr 2 (32), s. 41. 

 

Ze względu na prowadzony rodzaj działalności, zgodnie z PKD w 2010 roku, 

na obszarach wiejskich największy udział stanowiły podmioty zajmujące się bu-

downictwem, przetwórstwem przemysłowym, handlem i naprawą pojazdów samo-

chodowych oraz transportem i gospodarką magazynową (tab. 3). 
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Tabela 4 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według  

liczby pracujących (stan na dzień 31.12.2003, 2008, 2009 r.) 

Rok Ogółem 
Na 1000 
ludności 

Liczba pracujących 

0–9 10–49 50–249 >249 

Polska 

2003 3 581 593 93,8 3 410 233 137 974 28 329 5057 

2008 3 757 093 98,5 3 568 137 154 833 29 323 4800 

2009 3 880 237 101,0 3 672 853 170 182 31 648 5554 

Obszary miejskie 

2003 2 732 248 116,2 2 600 828 102 753 23 982 4685 

2008 2 828 613 121,5 2 686 203 113 281 24 773 4356 

2009 2 944 937 126,5 x x x x 

Obszary wiejskie 

2003 849 345 57,9 809 405 35 221 4347 372 

2008 928 480 66,0 881 934 41 552 4550 444 

2009 935 300 62,8 x x x x 

Źródło: Źródło: M. Bucka, Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2014, nr 2 (32), 

s. 42. 

 
Tabela 5  

Migracje wewnętrzne na pobyt stały według kierunków, płci i wieku migrantów w latach 

2010–2013 

Wyszczególnienie 

Rok 

2010 2011 2012 2013 

do miast 

ze wsi 

na wieś 

z miast 

do miast 

ze wsi 

na wieś 

z miast 

do miast 

ze wsi 

na wieś 

z miast 

do miast 

ze wsi 

na wieś 

z miast 

Wiek przedproduk-

cyjny19, w tym: 
21 817 36 842 22 647 36 444 21 479 34 390 22 547 37 455 

kobiety 10 789 17 919 11 265 17 620 10 664 16 539 11 014 18 295 

mężczyźni 11 028 18 923 11 382 18 824 10 815 17 851 11 533 19 160 

Wiek produkcyj-

ny20, w tym: 
67 064 95 809 68 648 92 712 65 824 86 253 71 649 91 937 

kobiety 38 311 49 488 38 899 47 629 37 510 44 311 39 552 46 477 

mężczyźni 28 753 46 321 29 749 45 083 28 314 41 942 32 097 45 460 

Wiek poprodukcyj-

ny21, w tym: 
4904 7085 5216 7154 4916 6938 5939 8566 

kobiety 3500 4990 3716 5075 3519 4862 4233 5964 

mężczyźni 1404 2095 1500 2079 1397 2076 1706 2602 

Ogółem 93 785 139 736 96 511 136 310 92 219 127 581 100 135 137 958 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Demograficzny 2011, GUS, Warszawa 

2011, s. 404–405; Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 424–425; 

Rocznik Demograficzny 2013, GUS, Warszawa 2013, s. 450–451; Rocznik Demogra-

ficzny 2014, GUS, Warszawa 2014, s. 468–469.  
 

                                                           
19 Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0–17 lat. 
20 Wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18–64 lata, dla kobiet 18–59 lat. 
21 Wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn 65 lat i więcej, 

dla kobiet 60 lat i więcej. 
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Zgodnie z danymi z GUS, w ostatnich latach widoczny jest systematyczny 

wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na obszarach 

wiejskich. Największy wzrost odnotowano wśród osób fizycznych zatrudniających 

do 9 osób, a następnie w grupie zatrudniających 10–49 osób. Biorąc pod uwagę 

liczbę osób zamieszkującą tereny wiejskie do liczby przedsiębiorstw, to dany odse-

tek nadal pozostaje niewielki. Jednak prawie 25% wszystkich podmiotów, które 

funkcjonują w Polsce, prowadzi działalność na obszarach wiejskich (tab. 4). Ponad-

to gospodarka na obszarach wiejskich zdominowana jest liczebnie przez mikro-

przedsiębiorstwa. Ponadto rozwój sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) 

dokonuje się znacznie wolniej na obszarach wiejskich niż w miastach. Taka sytuacja 

wynika z występowania barier w rozwoju działalności gospodarczej, do których 

zaliczyć można: niskie dochody ludności obszarów wiejskich, słabą infrastrukturę 

oraz brak szkoleń i informacji o dostępnych źródłach finansowania
22

.  

O poziomie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich świadczyć może liczba 

osób opuszczająca tereny wiejskie, jak również liczba osób pozostających bez pracy.  

W latach 2010–2013 (tab. 5) można zauważyć, że napływ ludności z miast na 

wieś był większy niż odpływ ze wsi do miast. Pomimo jednak tej nadwyżki, odpływ 

ludności ze wsi do miast charakteryzował się prawie w całym okresie tendencją 

rosnącą. Ponadto największą grupę osób opuszczających wieś stanowiła ludność  

w wieku produkcyjnym.  

Odnosząc się do migracji zagranicznej (tab. 6) w analizowanym okresie,  

w znacznym stopniu odpływ ludności ze wsi przewyższał napływ ludności, charak-

teryzując się jednocześnie tendencją rosnącą w porównaniu do każdego roku kolej-

nego. 

 
Tabela 6 

Migracje zagraniczne na pobyt stały według płci i wieku migrantów w latach 2010–2013 

Wyszczególnienie 

Rok 

2010 2011 2012 2013 

ze wsi  
na 

wieś  
ze wsi 

na 
wieś 

ze wsi 
na 

wieś 
ze wsi 

na 
wieś 

Wiek przedprodukcyjny, 

w tym: 
839 1320 993 1643 1155 1530 1960 1305 

kobiety 404 633 450 791 525 756 921 673 

mężczyźni 435 687 543 852 630 774 1039 632 

Wiek produkcyjny,  

w tym: 
3093 2708 3713 2 390 3 855 2163 6833 1784 

kobiety 1676 787 2037 794 2087 776 3683 647 

mężczyźni 1417 1921 1676 1596 1768 1387 3150 1137 

Wiek poprodukcyjny, 

w tym: 
243 206 238 231 295 242 470 205 

kobiety 177 125 144 131 207 159 334 122 

mężczyźni 66 81 94 100 88 83 136 83 

Ogółem 4175 4234 4944 4264 5305 3935 9263 3294 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Demograficzny 2011, GUS, Warszawa 

2011, s. 427; Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 447; Rocznik De

                                                           
22 M. Bucka, Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2014, nr 2 (32), s. 41. 
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mograficzny 2013, GUS, Warszawa 2013, s. 473; Rocznik Demograficzny 2014, GUS, 

Warszawa 2014, s. 491. 

 

Lata 2010–2013 charakteryzowała tendencja wzrostu liczby bezrobotnych. 

Według danych urzędów pracy liczba bezrobotnych mieszkańców wsi zwiększyła 

się z 856 tys. w końcu grudnia 2010 roku do 939 tys. w końcu grudnia 2012 roku, 

przy czym we wrześniu 2013 roku stan bezrobotnych wynosił 854 tys. 

 
Tabela 7 

Bezrobotni na obszarach wiejskich według danych urzędów  

pracy w latach 2010–2013 

Wyszczególnienie 
Miesiąc i rok badania 

grudzień 2010  grudzień 2011  grudzień 2012  wrzesień 2013 

Liczba bezrobot-

nych (w tys.) 
856 875 939 854 

% mieszkających na 
wsi 

43,8 44,1 43,9 43,4 

Źródło: Polska wieś 2014 Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, W. Poczta, SCHOLAR, 

Warszawa 2014, s. 64. 

 

 

Podsumowanie 

 

Pomimo trudnej sytuacji na początku lat 90. XX wieku na obszarach wiejskich 

możliwy był rozwój przedsiębiorczości, zarówno w formie rolniczej, jak i pozarol-

niczej. W literaturze przedmiotu łączenie obszarów wiejskich z działalnością rolni-

czą oraz pozarolniczą określa się mianem koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju wsi. 

Zgodnie z tą koncepcją na obszarach wiejskich możliwe staje się powstawanie no-

wych miejsc pracy zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w ich otoczeniu. Kon-

cepcja ta również uwzględnia postulat mający na celu ochronę wiejskiego i trady-

cyjnego sposobu życia, realizację zasad rolnictwa zrównoważonego i ochronę bio-

różnorodności w produkcji rolnej, przy jednoczesnym tworzeniu miejsc pracy  

i podnoszeniu jakości życia na terenach wiejskich
23

. 

Istotną kwestią odnoszącą się do przedsiębiorczości na terenach wiejskich jest 

jej jednak niezadawalający poziom, co przejawia się w liczbie osób opuszczających 

tereny wiejskie a także w liczbie osób bezrobotnych. Tym samym w najbliższym 

czasie oprócz pomocy finansowej powinna być w dużym stopniu prowadzona po-

moc mająca na celu eliminację wielu barier, które napotyka społeczność wiejska 

przy rozpoczynaniu przede wszystkim działalności nierolniczej.  
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Summary 

 

In rural areas, despite the difficult conditions, develops agricultural entrepreneurship, as 

well as non-agricultural. Determinant of entrepreneurship may be the number of people leav-

ing the rural areas and the number of unemployed. 

This article presents the types of entrepreneurship and their level in rural areas. 
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RYZYKO W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH –  

MIĘDZY SZANSĄ A ZAGROŻENIEM 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule wskazano rolę mikro i małych przedsiębiorstw w polskiej gospo-

darce i znaczenie ich bezpieczeństwa dla rozwoju gospodarki. Celem prezentowane-

go opracowania jest przedstawienie zarówno ryzyka wynikającego z cech jakościo-

wych tych przedsiębiorstw, jak i szans uzyskania korzyści. Jednym z warunków 

ochrony majątku w czasie wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań makroekono-

micznych jest postępowanie zgodnie ze strategią zarządzania przedsiębiorstwem, 

uwzględniającą zarządzanie ryzykiem. Właściciele najmniejszych przedsiębiorstw 

mają świadomość istnienia ryzyka, ale traktują je tylko jako zagrożenie i nie do-

strzegają potrzeby oraz możliwości zarządzania nim. Wraz z wielkością przedsię-

biorstwa wzrasta świadomość potrzeby zarządzania ryzykiem, wzrasta także bezpie-

czeństwo majątku przedsiębiorstwa.    

 

Słowa kluczowe: cechy jakościowe mikro i małych przedsiębiorstw, dualny charak-

ter ryzyka, zarządzanie ryzykiem, ochrona ubezpieczeniowa 

 

 

Wprowadzenie  

 

Przedsiębiorstwa mikro i małe zaliczane do sektora MSP wyraźnie zyskują na 

znaczeniu zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Znajduje to wyraz w ich licz-

bie oraz we wzroście ich udziału w gospodarce kraju. Znaczenie tych przedsię-

biorstw najprościej można wykazać na podstawie danych liczbowych. Według da-

nych z rejestru REGON w roku 2012 mikro i małe przedsiębiorstwa stanowiły  

w Polsce ponad 99,2 % wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw (odpowiednio 

95,5% i 3,7%.). W rejestrze zamieszczonych było ponad 3,79 mln mikroprzedsię-

biorstw oraz blisko 146,5 tys. małych przedsiębiorstw. Ponad połowa osób zatrud-

nionych w sektorze przedsiębiorstw pracowała w mikro i małych przedsiębior-

stwach – w mikroprzedsiębiorstwach pracowało ponad 3,5 mln osób (39% wszyst-

kich pracujących w przedsiębiorstwach), w małych przedsiębiorstwach – 1,1 mln 
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osób (13% wszystkich pracujących w przedsiębiorstwach)
1
. Według Ewidencji 

Działalności Gospodarczej na koniec 2013 roku 1 950 000 przedsiębiorstw działało 

w formie indywidualnej działalności gospodarczej i spółek cywilnych, z tej grupy 

500 000 jako tzw. samozatrudnienie. Ryzyko działalności przedsiębiorstw działają-

cych w tej formie organizacyjno-prawnej jest bardzo wysokie i to zarówno dla wła-

ściciela przedsiębiorstwa, jak i dla kooperantów
2
.   

W roku 2011 inwestycje mikroprzedsiębiorstw osiągnęły wartość prawie 28,3 

mld zł, co stanowiło 17,5% wszystkich nakładów inwestycyjnych sektora przedsię-

biorstw. W tym samym roku mikro i małe przedsiębiorstwa osiągnęły 35% przycho-

dów wszystkich aktywnych przedsiębiorstw i 50% zysku brutto wypracowanego 

przez ogół przedsiębiorstw działających w Polsce
3
.       

Przedstawione dane potwierdzają znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw  

w polskiej gospodarce, wynikające z ich liczebności. Bezpieczeństwo, stabilność 

działalności i rozwoju tych przedsiębiorstw mają więc duże znaczenie dla gospodar-

ki i dla społeczeństwa.  

Wyjaśnienie kwestii zarządzania ryzykiem w najmniejszych przedsiębior-

stwach należy poprzedzić ustaleniem czy działalność tych przedsiębiorstw narażona 

jest na specyficzne rodzaje ryzyka i czy przedsiębiorstwa te mają właściwe sobie 

możliwości ograniczania ryzyka?     

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw przedstawić jakie cechy  

i kryteria stanowią o wyodrębnieniu mikro i małych przedsiębiorstw z ogółu przed-

siębiorstw? Czy cechy te determinują ryzyko tych przedsiębiorstw?   

W literaturze wielokrotnie podejmowano próby sformułowania jednoznacz-

nych kryteriów identyfikujących przedsiębiorstwa zaliczane do MSP, np. K.J. Gant-

zel przedstawił i ocenił 102 definicje
4
. A. Hartmann Schenkel pisze o ponad 200 

definicjach MSP wymienianych w literaturze przedmiotu
5
. Zawirowania związane  

z nazewnictwem i wielość definicji MSP zmniejszyły się od czasu wprowadzenia 

zaleceń Komisji Unii Europejskiej odnośnie do pojęcia MSP. Zalecenia Komisji 

Europejskiej dotyczą jednakże tylko kryteriów ilościowych i kryterium niezależno-

ści
6
. Pomijają natomiast kryteria jakościowe szczególnie istotne z punktu widzenia 

nastawienia do ryzyka. W prezentowanym opracowaniu przyjęto kryteria wydziele-

nia MSP zgodne z zaleceniami U.E. z 6 maja 2003 roku.  

                                                 
1 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Temat specjalny: eksport w mikro  

i małych firmach, Bank Pekao, s. 22–29. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej podaje 

inne liczby przedsiębiorstw działających w Polsce. 
2 A. Hartmann Schenkel, Risiko – Management bei Klein – und Mittelunternehmen (KMU) 

Leistunsgangebot der Assekuranz im Netzwerk, Dissertation der Universität St. Gallen, Bam-

berg, 2003, s. 15.   
3 Raport o sytuacji mikro i małych firm…, s. 34–37.  
4 A. Bielawska, Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością  inwestycyjną małych  

i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1993, s. 21–33 (i prezen-

towany w pracy przegląd literatury).  
5 A. Hartmann Schenkel, Risiko…, s. 15. 
6 Zalecenie Komisji Europejskiej 2003/361/WE z 6.05.2003 r.    
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Sposób pojmowania ryzyka i zarządzanie ryzykiem w mikro i małych 

przedsiębiorstwach 

 

Ryzyko jest często utożsamiane z zagrożeniem nieosiągnięcia zamierzonego 

celu, z możliwością poniesienia strat, a nawet z niebezpieczeństwem utraty majątku. 

Ryzyko ma jednakże znacznie szersze znaczenie. Z punktu widzenia przedsiębiorcy 

ryzyko może obejmować także pozytywne stany. Istnienie ryzyka rynkowego może, 

paradoksalnie, przyczynić się do uzyskania przez przedsiębiorstwo korzyści. Ryzy-

ko to pojęcie dualne. Efektem jego wystąpienia mogą być zarówno straty przedsię-

biorstwa, jak i zyski. Ryzyko oznacza, że w trakcie dążenia do realizacji celu wynik 

uzyskany może różnić się od wyniku oczekiwanego w chwili podejmowania decy-

zji. Może on być lepszy lub gorszy od wartości planowanej. Ze względu na niejed-

noznaczny charakter ryzyka, konieczne jest wyraźne określenie stanu uznawanego 

za szansę i zagrożenie dla przedsiębiorstwa oraz określenie sposobu działania  

w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji. Taka ostrożność jest szczególnie 

ważna w wypadku transakcji zawieranych w walucie obcej. Zakłócenia występujące 

na rynkach walutowych mogą w krótkim okresie przyczynić się do wystąpienia 

znacznych strat w dochodach przedsiębiorstwa. W literaturze finansowej są znane 

przedsiębiorstwa, w których zmiany kursów walut w większym stopniu wpłynęły na 

poziom ich zysków niż wyniki działalności operacyjnej. Zarządzając ryzykiem kur-

su walut należy uwzględnić fakt, że deprecjacja złotego to strata dla polskiego eks-

portera, ale zysk dla importera, w przypadku aprecjacji sytuacja jest odwrotna. 

Umiejętne wykorzystanie tych przeciwieństw, zarządzanie ryzykiem walutowym, 

może stanowić szansę na odniesienie sukcesu finansowego w każdej sytuacji.   

Istnieje wiele definicji opisujących kwestie ryzyka i zarządzania ryzykiem
7
. 

Większość opracowań z zakresu finansów zawiera analizy ryzyka występującego  

w działalności przedsiębiorstw finansowych. Ryzyko w przedsiębiorstwach produk-

cyjnych i usługowych traktowane jest w nich marginesowo lub jest wręcz pomijane. 

Tymczasem w literaturze z zakresu działalności przedsiębiorstw sektora niefinanso-

wego prezentowany jest pogląd, że przedsiębiorstwa te są w stanie zarządzać ryzy-

kiem równie skutecznie jak banki
8
. Działalność przedsiębiorstw sektora niefinanso-

wego jest bardziej zróżnicowana, zindywidualizowana niż działalność przedsię-

biorstw finansowych i w związku z tym istnieje konieczność wypracowania własne-

go, oryginalnego sposobu zarządzania ryzykiem dostosowanego do charakteru dzia-

łalności tych przedsiębiorstwa
9
. 

 

 

 

                                                 
7 H. Zadora, Strategie przedsiębiorstwa a ryzyko, w: Strategie finansowe przedsiębiorstw  

w sytuacjach ryzykownych, red. G. Łukasik, Akademia Ekonomiczna im. Karola 

Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004, s. 13–52. 
8 P. Borkowski, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2008, s. 14.   
9A. Bera, Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw, Wyd. 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2012, rozprawa habilitacyjna, s. 97 i n. 
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Cechy małych i średnich przedsiębiorstw wpływające na ich postawę  

wobec ryzyka 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa to niejednorodna grupa podmiotów. Wszelkie 

uogólnienia dotyczące tych przedsiębiorstw mogą więc być dokonywane tylko  

z największą ostrożnością  Zachowując dużą przezorność, można jednakże wskazać 

pewne cechy wspólne oddziałujące na postawę tych przedsiębiorstw wobec ryzyka, 

a mianowicie
10

: 

1. Typowe przedsiębiorstwo należące do sektora MSP to przedsiębiorstwo ro-

dzinne, stanowiące miejsce pracy i źródło dochodów aktualnie żyjących poko-

leń i pokoleń, które się jeszcze nie urodziły, powód do dumy członków rodzi-

ny. Przedsiębiorstwa te zarządzane są w sposób konserwatywny, ograniczający 

ryzyko finansowe
11

.   

2. Cechą identyfikującą małe i średnie przedsiębiorstwa w sposób szczególny jest 

zdominowanie procesu zarządzania przedsiębiorstwem przez osobowość wła-

ściciela. Właściciel – z reguły – sam ponosi odpowiedzialność za bezpieczeń-

stwo swoje i swojej rodziny, za bezpieczeństwo finansowe pracowników  

i ich rodzin, za majątek przedsiębiorstwa, za  zobowiązania publiczno-prawne, 

a nawet za bezpieczeństwo nabywców i dostawców. Powoduje to, że przedsię-

biorca dążąc do ograniczenia ryzyka finansowego wykazuje niechęć do  korzy-

stania z finansowania obcego.   

3. Przedsiębiorstwa te mają ograniczone możliwości dywersyfikacji swojej dzia-

łalności, zwiększa to niewątpliwie ich podatność na ryzyko, ale sposób zarzą-

dzania nimi powoduje, że mają one zdolność szybkiej reakcji na zmiany ten-

dencji rynkowych, gotowość do podejmowania śmiałych i ryzykownych decy-

zji, umiejętność wyszukiwania tzw. luk rynkowych, cechy te umożliwiają im 

zrekompensowanie skutków ograniczeń wynikających z ich wielkości. Badania 

przeprowadzone przez M. Zastempowskiego wykazały, że MSP to doskonali 

innowatorzy produktowi, szybko i elastycznie reagujący na szanse pojawiające 

się w otoczeniu
12

. 

4. Mikro i małe przedsiębiorstwa wykazują specyfikę formułując cele swojej 

działalności: dla większości właścicieli ważniejsze jest zachowanie niezależno-

ści w zarządzaniu przedsiębiorstwem, niż rozwój przedsiębiorstwa, gdyby łą-

czyło się to z koniecznością przyjęcia nowego wspólnika. Cechę tę można 

uznać za formę ograniczania ryzyka, ale i ograniczania możliwego rozwoju. 

5. Możliwości finansowania rozwoju mają ograniczone; przedsiębiorstwa te nie 

akumulują rezerw, ich działalność jest finansowana z bieżących wpływów, nie 

mają dostatecznej zdolności kredytowej, więc finansują działalność środkami 

                                                 
10 A. Bielawska, Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych  

i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993,  

s. 23–33.   
11 K. Safin, Przedsiębiorstwo rodzinne istota i zachowania strategiczne, Wrocław 2007,  

s. 17–46. 
12 M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich 

przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010, 

s. 200.  
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własnymi. Zakres możliwości finansowania kapitałem własnym ma znaczenie 

decydujące dla ich rozwoju i dla ich sukcesu rynkowego. 

6. Ze względu na niezdywersyfikowany charakter prowadzonej działalności go-

spodarczej przedsiębiorstwa te są szczególnie wrażliwe na występowanie ryzy-

ka operacyjnego. Najmniejsze przedsiębiorstwa nie różnicują swojej działalno-

ści, bo często wytwarzają tylko jeden produkt lub jeden typ produktów, często 

dla jednego odbiorcy. Brak możliwości zróżnicowania wytwarzanych produk-

tów, dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, powoduje dużą zależność od zdarzeń 

losowych, powodujących, np. przerwy w produkcji, przerwanie ciągłości do-

staw wytwarzanych produktów, utratę płynności finansowej. Szansą na prze-

ciwdziałanie tym zagrożeniom może być korzystanie z usług towarzystw ubez-

pieczeniowych adresowanych do najmniejszych przedsiębiorstw.   

 

Cechy jakościowe mikro i małych przedsiębiorstwa powodują, że przedsiębior-

stwa te mają niewielkie możliwości ograniczania ryzyka w ramach własnej działal-

ności, dlatego tak istotna jest dla nich możliwość przenoszenia całości lub części 

ryzyka na inne podmioty, czyli zarządzanie ryzykiem.  

 

 

Sposób rozumienia zarządzania ryzykiem w mikro i małych  

przedsiębiorstwach  

 

Zarządzanie ryzykiem jest procesem, a nie jednorazowym przedsięwzięciem, 

dotyczy wszystkich rodzajów ryzyka powstających w związku z działalnością 

przedsiębiorczą i nie ogranicza się tylko do ryzyka ubezpieczalnego. Realizacja tego 

zadania jest szczególnie trudna w najmniejszych przedsiębiorstwach. W przedsię-

biorstwach tych, w szczególności w mikroprzedsiębiorstwach, w związku z zarzą-

dzaniem ryzykiem pojawiają się dwa problemy – wiele zadań z zakresu zarządzania 

przedsiębiorstwem, a w wielu przypadkach wszystkie zadania kierownicze, realizo-

wane są jednoosobowo przez właściciela – zarządzającego, poza tym właściciel nie 

wie często, do kogo mógłby się zwrócić, aby uzyskać pomoc w zarządzaniu ryzy-

kiem.  

Wyniki badań prezentowane w literaturze wskazują, że świadomość  przedsię-

biorców odnośnie do wpływu ryzyka zewnętrznego (ryzyka systematycznego) na 

wyniki działalności przedsiębiorstwa jest coraz wyższa, jednak w bieżącej działal-

ności przedsiębiorcy skoncentrowani są przede wszystkim na ryzyku operacyjnym. 

Przy czym analizują to ryzyko w sposób niesystematyczny, lecz sytuacyjny i subiek-

tywny. Brakuje zarządzania ryzykiem zapobiegawczo, w sposób zorientowany na 

przyszłość, w sposób zintegrowany ze strategią działalności przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorcy zorientowani są przede wszystkim na dążeniu do osiągnięcia korzy-

ści, a ryzyko traktują jedynie jako zagrożenie, nie dostrzegają możliwości uzyskania 

pożytku z zarządzania ryzykiem. Ryzyko, które może zagrażać realizacji celów 

przedsiębiorstwa, a nawet dalszemu jego istnieniu nie jest ani świadomie, ani  

w sposób systematyczny analizowane.   
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Badania przeprowadzane przez A. Zelek
13

 wykazały, że najmniejsze przedsię-

biorstwa na ogół nie posługują się żadnymi narzędziami zarządzania strategicznego, 

nie opracowują strategii i nie analizują bieżącej sytuacji makroekonomicznej i tren-

dów rozwoju. W grupie mikroprzedsiębiorstw około 64% przedsiębiorstw działa bez 

żadnej strategii, wśród małych przedsiębiorstw blisko połowa nie ma strategii,  

a w grupie średnich tylko 8% przedsiębiorstw nie ma strategii. Ponad połowa mi-

kroprzedsiębiorców nie prowadzi żadnych analiz otoczenia. Zdarza się, że ankieto-

wani pracownicy przyznają, że cele strategiczne przedsiębiorstwa nigdy nie były ani 

oficjalnie, ani jasno wyznaczone, oraz że znajomość tych celów jest słaba i oparta 

bardziej na domysłach niż na jasnych komunikatach. Wyobrażenie ankietowanych  

o celach jest bardzo ogólne. Dodatkowo cele wskazywane przez przedsiębiorców 

uczestniczących w badaniach czasami są ze sobą niespójne lub wręcz sprzeczne, np. 

obserwuje się, że podawane są cele, których osiągnięcie nie jest wspierane żadnymi 

działaniami operacyjnymi. Badania przeprowadzone przez A. Zelek wykazały bar-

dzo wyraźny związek między zarządzaniem strategicznym i odpornością przedsię-

biorstwa na kryzys. Badania przeprowadzone przez M. Zastempowskiego wykazały 

natomiast, że posiadanie strategii funkcjonowania i rozwoju to drugi – po doświad-

czeniu i wiedzy kadr kierowniczych – czynnik decydujący o sukcesie najmniejszych 

przedsiębiorstw
14

.   

W najmniejszych przedsiębiorstwach w zarządzaniu ryzykiem dużą rolę od-

grywają czynniki irracjonalne. Badania przeprowadzone wśród szwajcarskich przed-

siębiorców wykazały, że nierzadko metodą ograniczenia ryzyka jest modlitwa,  

a także zaufanie do własnej zdolności przekonywania: „Mój sposób na zmniejszenie 

ryzyka to szkolenie współpracowników z zamiarem uświadomienia im odpowie-

dzialności za przedsiębiorstwo, która na nich ciąży”
15

. Inne sposoby to:  

 stosowanie strategii zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed zbyt dużą zależno-

ścią od jednego dużego kontrahenta,   

 restrukturyzacja zmniejszająca zależność przedsiębiorstwa od osobistej sytu-

acji właściciela przedsiębiorstwa. 

Badania przeprowadzone w Szwajcarii podobnie jak badania  przeprowadzone 

w Polsce wykazały, że przedsiębiorcy najczęściej dostrzegają trudności w obszarze 

działalności operacyjnej. Świadomość przedsiębiorcy kształtowana jest przede 

wszystkim przez „własne wyczucie” i skierowana jest przede wszystkim na „własne 

możliwości”. W przypadku możliwości finansowania nowych, ryzykownych obsza-

rów działalności przedsiębiorcy są nastawieni raczej negatywnie. Wynika to z wielu 

powodów: własny kapitał jest niewystarczający a dawcy kapitału żądają szczegóło-

wych wyjaśnień dotyczących rynku zbytu, przedstawienia procesu wytwarzania, 

studium wykonalności itd. Małym przedsiębiorstwom z reguły brakuje czasu, ale  

i know-how, aby sprostać tym wymaganiom.  

 

                                                 
13 A. Zelek, Jakość zarządzania strategicznego w MŚP, a odporność firm na kryzys, Studia 

Ekonomiczne Regionu Łódzikiego. Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, PTE 

Łódź 2012, s. 65–76.     

14 M. Zastempowski, Uwarunkowania…, s. 205.  
15 A. Hartmann Schenkel, Risiko…, s. 47. 
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Czynniki utrudniające i czynniki wspierające zarządzanie ryzykiem 

 

Polityka gospodarcza państwa, system prawny i ustawodawstwo, np. w zakre-

sie ochrony środowiska, odpowiedzialności cywilnej, podatku od wartości dodanej 

itd. stanowią najważniejsze problemy dla każdego małego i średniego przedsiębior-

stwa. Pojawia się to wszędzie tam, gdzie najmniejsze przedsiębiorstwa mocą obo-

wiązujących przepisów zobowiązane są do zarządzania zgodnie z zasadami obowią-

zującymi wszystkie przedsiębiorstwa.   

Rodzaje ryzyka na jakie narażone są mikro i małe przedsiębiorstwa są przed-

miotem badań i analiz w wielu publikacjach krajowych
16

 i zagranicznych
17

. R. Holly 

wyróżnia cztery rodzaje ryzyka na jakie narażone są te przedsiębiorstwa, a miano-

wicie:
18

  

1.  Strategiczne dotyczące długookresowej działalności.   

2.  Operacyjne związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. 

3.  Finansowe zależne nie tylko od stanu finansowego i zachowań samego przed-

siębiorstwa, ale też od wiarygodności kontrahentów i zmian w otoczeniu np. 

polityki fiskalnej. Błędy w polityce kredytowej czy nieumiejętne prowadzenie 

działalności inwestycyjnej mogą doprowadzić przedsiębiorstwo do niewypła-

calności,  

a nawet do upadłości,  

4.  Naturalne – w znacznym stopniu nieprzewidywalne, dotyczy bowiem takich 

zjawisk jak pożary, powodzie, gradobicia, ale także ataki terrorystyczne, kata-

strofy, np. powodzie.   

Według M. Hallera nie istnieje jeden decydujący wymiar bezpieczeństwa, lecz 

trzy różne, wzajemnie się uzupełniające: z jednej strony chodzi o zrównoważenie 

zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa, z drugiej zaś strony należy 

uwzględnić, że przedsiębiorca i pracownicy starają się zapewnić bezpieczeństwo nie 

tylko sobie, ale również przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób 

trzecich
19

. Zewnętrzne bezpieczeństwo obejmuje finansowe i techniczne czynniki 

ochrony. Jeżeli zawiedzie któryś z czynników zewnętrznych, bezpieczeństwo 

przedsiębiorstwa jako całości może zostać zagrożone. W małych przedsiębiorstwach 

zewnętrzne bezpieczeństwo techniczne jest z reguły dane. Wynika to z faktu, że 

przedsiębiorca jest skoncentrowany na działalności swojego przedsiębiorstwa i ma, 

z reguły, w tym zakresie odpowiednie kompetencje. Ryzyko związane z techniką 

wytwarzania jest mu najczęściej dobrze znane. Szybka i właściwa reakcja  

w wypadku zakłóceń chroni przedsiębiorstwo przed dużymi szkodami. Finansowe 

bezpieczeństwo ma również zasadnicze znaczenie, jego zachowanie uzależnione jest 

od wiedzy i doświadczenia właściciela, od sposobu zarządzania przedsiębiorstwem,
 

ale również w dużym stopniu od otoczenia przedsiębiorstwa mogącego udzielić 

wsparcia w zakresie zarządzania finansami, istotne znaczenie ma również stabilność 

                                                 
16 R. Holly, Rola ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw średnich, małych i mikro, 

„Businessman Magazine” 2004, nr 1 (154). 
17 A. Hartmann Schenkel, Risiko…, s. 37.   
18 R. Holly, Rola ubezpieczeń…  
19 M. Haller, Risiko – Management und Versicherung, Versicherungsenzyklopadie, vol.  

1, Gabler Verlag 1984, s 513–558.    
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systemu finansowego państwa. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa zależy 

w dużym stopniu od rodzaju prowadzonej działalności, od wielkości 

przedsiębiorstwa.  

Cele a także plany mikro i małych przedsiębiorstw formułowane są najczęściej 

na bieżąco, bez opracowywania planów strategicznych. Plany te przygotowywane są 

często w sposób przypadkowy, nieusystematyzowany, bez uwzględniania tendencji 

w rozwoju rynku i otoczenia oraz bez ich weryfikacji. Uogólniając można stwier-

dzić, że zarządzający najmniejszymi przedsiębiorstwami nie wykorzystują szans 

wynikających z zarządzania ryzykiem. Cele przedsiębiorstwa nie są formułowane  

w formie pisemnej, najczęściej nie są sprawdzane i mierzone. Publikowane wyniki 

badań ujawniły dużą rozbieżność pomiędzy rosnącą rolą zarządzania ryzykiem  

w działalności współczesnego przedsiębiorstwa, a niską świadomością menedżerów 

jak efektywnie zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie
20

.     

 

 

Podsumowanie 

 

Cechy jakościowe mikro i małych przedsiębiorstw powodują, że przedsiębior-

stwa te mają niewielkie możliwości ograniczania ryzyka we własnym zakresie  

i dlatego wykazują duże zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową. Przedsię-

biorca odpowiada osobiście za wiele rodzajów ryzyka. Ryzyko postrzega przede 

wszystkim jako zagrożenie. Wynika to z koncentracji wielu funkcji przedsiębior-

czych na osobie właściciela. Konieczność wykonywania wszystkich zadań z zakresu 

zarządzania przedsiębiorstwem powoduje, że wobec ryzyka często przyjmuje po-

stawę pasywną. Skutkiem tego sytuacje ryzykowne nie są w pełni oszacowane, 

ryzyko jest obserwowane tylko w sposób selektywny, czego efektem jest koniecz-

ność przejęcia przez przedsiębiorcę skutków nieujawnionych, i oczywiście nieza-

bezpieczonych, rodzajów ryzyka. Efektem jest mniejsza – w porównaniu ze średni-

mi i dużymi przedsiębiorstwami – odporność na zakłócenia i to zarówno te o cha-

rakterze endogenicznym, jak i egzogenicznym. W ramach polityki promującej roz-

wój najmniejszych przedsiębiorstw należałoby rekomendować zastosowanie instru-

mentów zachęcających do zwiększenia w najmniejszych przedsiębiorstwach ograni-

czenia liczby tzw. samozatrudnienia i zachęcania, np. w ramach polityki podatko-

wej, do opracowania i stosowania strategii funkcjonowania i rozwoju. 
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Summary 

 

The study presents a risk, not only as the possibility of loss, but also as an opportunity 

to obtain an advantage. Achieving benefits of risk, and above all, the protection of property 

during the downturn is to develop a management strategy takes into account the risk man-

agement company. Micro-entrepreneurs are aware of the risk, but treat them only as a threat 

and do not see the need to manage it. Along with the size of the company increases awareness 

of the need for risk management also increases the safety of the business assets.  
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INSURANCE FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA 

 

 

Summary 

 

The paper sets out the insurance for small and medium business in Russian 

Federation, showing disparities, the basic problems and direction of development, 

with particular attention paid to the need of create and implement special develop-

ment insurance strategies,  definition the tasks taking into account different specific 

factors small, medium business. 

 

Keywords: small and medium business; Russian insurance market; territorial im-

balances insurance market; insurance companies; specific insurance program  

 

 

Introduction  

 

Implementation the main objectives of the state policy on small business de-

velopment in the Russian Federation implies the formation a competitive environ-

ment, the creation of favorable conditions for development of small businesses, 

ensuring the competitiveness of small businesses. It is also assisting small business-

es in promoting their goods, services, intellectual property, increase the number of 

small businesses and providing employment, increasing the share produced by small 

and medium entrepreneurs in the GDP. These objectives of small and medium-sized 

businesses require comprehensive support of insurance system. 

State policy in the field of insurance assumes the implementation of complex 

measures directed to creating a competitive environment, the level and quality of 

insurance services, insurance market infrastructure and investment institutions. The 

National Insurance Scheme should effectively protect the property interests of small 

businesses and individuals - small business managers, legal entities and state acting 

program to support small businesses upon occurrence insurance cases. 

 

 

Small and medium enterprises in the Russian economy 

 

Russian legislation identifies criteria for assigning enterprises subject to small, 

medium and micro depending on capital structure, number of employees, revenue 

volume, Table 1. 
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Table 1 

Criteria for the classification of Russian enterprises to the various categories of business 

Criteria 

Meaning 

Microenterprises 
Small  

enterprises 

Medium  

enterprises 

Average number of employees ≤15 ≤100 101 ≤ 250 

Limiting values of revenue of 

the goods (works, services), 

million rubles 

60 400 1000 

The structure of the share 

capital (only for legal entities) 

 

The total share of participation Russian Federation 

 subjects of the Russian Federation 

 municipalities 

 foreign legal entities, foreign citizens 

 social and religious organizations (associations) 

 charitable and other funds in the authorized (share) 

capital (mutual fund) shall not exceed 25% 

Source: compiled by the author according to legislation. 

 

Number of employees in small and medium business in Russia according to 

various estimates reaches 25%, the contribution to GDP – 21%, 13 per 1000 small 

businesses. Over the past 8 years the growth rate was 30%, and due to increased 

deductions over the past two years in different regions closed to 20% of individual 

enterprises, Table 2. 

The main problems of small and medium business in Russia are: 

 long-term absence of private property, 

 high costs of opening and running a business, 

 administrative barriers, 

 financial illiteracy, 

 frequent changes in the “rules of the game”, 

 difficult access to financial resources, 

 the lack of real information, administrative, social support of entrepreneurship. 

Small business development is impossible without balancing the interests of 

owners, staff, enterprises, social and environmental satisfaction, which confront the 

risks involved. Real mechanism to counter risks – the insurance system. 
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Table 2 

Key indicators of small and medium businesses 

Parameter Year 

Medium 

enterprises 

Small 

enterprises 

Total 
Including 

micro- 

business 

Number of enterprises  
(end of year ) 

2009 15 547 1 578 769 1 339 345 

2010 25 170 1 644 269 1 415 186 

2011 15 856 1 836 433 1 593 755 

Average number of employees, 
th. 

2009 2063,1 11 281,7 3823,2 

2010 2582,9 11 149,0 3883,3 

2011 2051,5 11 480,5 4354,5 

Turnover of enterprises bln RUB 

2009 3030,5 16 443,5 4534,2 

2010 7338,5 18 301,3 5459,6 

2011 5102,9 22 613,1 7028,3 

Fixed assets, bln RUB 

2009 597,0 1329,2 581,9 

2010 700,6 1540,4 690,0 

2011 908,3 2228,1 1063,0 

Capital and reserves, bln RUB 

2009 713,7 5539,5 4450,2 

2010 850,4 14 631,1 13 234,6 

2011 986,1 15 211,5 13 751,9 

Net financial result (profit less 
loss), bln RUB 

2009 93,0 424,6 198,2 

2010 139,4 536,0 241,0 

2011 162,1 474,2 199,1 

Return on assets of enterprises 

(%) 

2009 3,1 2,3 1,5 

2010 4,1 1,8 1,0 

2011 4,1 1,5 0,8 

Source: www.gks.ru. 

 

 

The insurance market in Russian Federation 

 

In 2012 in Russia in the state register of insurance entities at 31 December 

2012 were registered 469 insurers, including 458 insurance companies and 11 mu-

tual insurance companies. In 2011 the same indicators were – 579 insurers, includ-

ing 572 insurance companies and 7 mutual insurance companies. This reducing the 
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number of insurance companies is due to the increase capital requirements of insur-

ers (an increase of 4 times since 01.01.2012). Thus, in 2012 the number was reduced 

in comparison with 2011 about 20% (in 2011 as compared with 2010 – 14.3%).
1
  

The insurance market in 2012 in the Russian Federation was characterized by 

the following figures. Total sum of the all types of insurance:  

 insurance premiums 812.47 billion rubles (121.5% to 2011),  

 payments 370.78 billion rubles (121.4% by 2011),
2
  

 insurance premiums to GDP 1.3% (GDP – 62,599 bln RUB).
3
 

Premium growth occurred due to growth insurance against accident and sick-

ness insurance and transport, Table 3.  

 
Table 3 

 Premiums and payments in Russian Federation, 20124 

Type of insurance 

Premiums Payments 

bln 

RUB 

% of 

total 
%(prevyear) Bln.r. 

% of 

total 

% 

(prev 

year) 

Life insurance  52.88 6.5 151.1 13.35 3.6 172.5 

Personal insurance (non life)  183.97 22.6 124.7 92.35 24.9 112.3 

Property insurance  375.71 46.3 112.2 181.6 49.0 123.3 

Liability insurance  30.03 3.7 108.3 5.35 1.4 145.4 

Business and financial risks  19.66 2.4 159.1 2.04 0.6 135.1 

Total voluntary insurance  662.25 81.5 118.8 294.69 79.5 121.5 

Compulsory insurance of civil liabili-

ty motor owners  

121.44 14.9 117.1 64.13 17.3 113.6 

Other than medical and motorcycle  28.78 3.6 381.7 11.96 3.2 184.3 

Total compulsory  150.22 18.5 135.0 76.09 20.5 120.9 

Total voluntary and compulsory  812.47 100.0 121.5 370.78 100.0 121.4 

Source: www.gks.ru/bgd/regl/B12_04/IssWWW.exe/Stg/d05/1-strah.htm SSC (State Statis-

tics Committee) The insurance industry in 2011. 

 

Beginning in 2012 the amount of insurance contracts was 81.7 (+7.5% per 

year) (133.2 mln – in 2011)
5
, including: 

                                                           
1 www.fcsm.ru/ru/contributors/insurance_industry/statistics. 
2 www.fcsm.ru. 
3 www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts. 
4 www.fcsm.ru. 
5www.gks.ru/bgd/regl/B12_04/IssWWW.exe/Stg/d05/1-strah.htm SSC (State Statistics 

Committee) The insurance industry in 2011. 
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 individuals 74.3 million (+12.8%), 

 entities – 7.4 million (–26.6%). 

The main share of 90.9% – contracts with individuals (previous period – 

86.7%), fig. 1. 

 

Insurance for small and medium business in Russia 

 

Figure 1. The number of insurance contracts and premiums per capita 

One of the significant challenges for insurers are disparities Russian insurance 

market, Table 4, Fig. 2. 

 
Table 4 

Premiums and payments (claims) in Federal Regions of Russian Federation, 2012 

Federal Region 

Premiums Payments (claims) 

bln 

RUB 
%  total % prev.per. Bln.r. % total % prev.per. 

Central 455,9 56,4 121,4 205,88 55,7 126,0 

Northwest 80,33 9,9 118,0 40,36 10,9 106,5 

South 37,49 4,6 123,2 17,72 4,8 133,6 

Volgian 98,43 12,2 116,4 46,62 12,6 115,1 

Uralian 58,73 7,3 124,7 27,85 7,5 113,8 

Siberian 51,23 6,3 123,6 21,7 5,9 121,1 

Far Eastern 16,83 2,1 121,5 5,36 1,5 111,4 

North Caucasus 10,08 1,2 126,6 3,95 1,1 125,8 

Total 809,06 100,0 121,0 369,44 100,0 121,0 

Source: www.fcsm.ru. 
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Figure 2. Disproportions territorial distribution of premiums and payments (claims) 

in Federal Regions of Russian Federation, 2012 

 

There are subjects where insurance companies are not represented, table 5. 

 
Table 5 

Number of subjects of the Russian Federation 

by number of insurance companies registered in their territory 

Insurance organizations, units 
Number of subjects of the Russian Federation 

2012  2011  

< 10 38 38 

11 < 20 4 6 

21 < 40 2 2 

41 < 60 – – 

> 61 1 1 

Source: www.fcsm.ru; www.gks.ru. 

 

The insurance market is growing, table 6, but share of insurance premiums to 

GDP remains low – 1.3% and qualitative changes that could affect the insurance of 

small and medium-sized businesses do not turn up. 

 
Table 6 

Key indicators of the insurance market of the Russian Federation 

Parameter 
2012 y., 
bln RUB 

To 

2011, 

% 

Change over 5 years, 2007–2011 

Total authorized capital 198,2 106 increase from 156,4 to 187,9 bln RUB 

The average size of the authorized capital 422,6 131 increase by 80% to 324,5 bln RUB 

The total premium 809,06 121 increase of 37% to 663,7 bln RUB 

Insurance payments 369,44 121 increase of 49% to 303,1 bln RUB 

Source: www.fcsm.ru, www.gks.ru. 

56

115

13

7
6

1 1

Payments (claims), 2012, %

Central 

Northwest

South 

Volgian

Uralian

Siberian

Far Eastern

North 

Caucasus

57

10

5

12

8

6 2

1%

Premiums, 2012, %

Central 

Northwest

South 

Volgian

Uralian

Siberian

Far Eastern

North Caucasus



260 Nadezda Kirillova 

 

The main problems of insurance small and medium-sized enterprises 

 

Insurance problems of small and medium-sized enterprises generally repeat 

common problems consumers of insurance services: 

 negative insurance experience, 

 development by binding species, 

 unfavorable legal framework, 

 absence of federal and regional support, 

 low quality of sales channels of insurance products and regional insurance 

network, 

 lack of practice of dispute resolution, 

 lack of insurance coverage rural population, 

 unfriendly insurance services, 

 lack of formalized rules and contracts, 

 harsh conditions of settlement of losses, 

 lack the necessary quality proposals, 

 lack of representation of insurers in some subjects, 

 historical, social and mental, 

 poor quality of life, insurance illiteracy, 

 lack of skills and habits of insurance, 

 low purchasing. 

Thus the main problems, that require solutions, submitted introduction of un-

derstanding the importance of insurance, formalization of insurance business 

processes, guarantee of getting payments. Discussion measure – the so-called im-

puted insurance: necessity of obtaining loans, construction projects abroad, the need 

to enter into contracts with foreign contractors, specific professional activities. 

Currently, some insurers offer different types of insurance to medium and 

small businesses: real estate (buildings and rooms for various purposes – administra-

tive, production, storage, retail, office, entertainment; structures (technological, 

manufacturing, sports, etc.);  unfinished construction sites; land, apartments, build-

ings, etc.); equipment (production, trade, technological, electronic, office, agricul-

tural,  computer and office equipment), material assets: products, goods, raw mate-

rials and other goods and materials; civil liability in connection with economic activ-

ities and operation of the property; motor transport; third party liability in the opera-

tion of a vehicle; director and the company's employees, etc. But these proposals do 

not have specifics, scattered and do not meet the needs of small and medium entre-

preneurs.  

Enhancing the role of insurance in the economy of small and medium-sized en-

terprises could contribute to the following: 

 improving insurance literacy, 

 formalization and standardization of rules and insurance contracts, 

 adequate insurance rates , especially through banking channels, 

 improving the quality of assets of insurance companies, 

 formation standard insurance programs for small and medium businesses, 
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 strengthening the legal liability of intermediaries, formalization standards in-

surance sales. 

These actions will solve certain problems of small and medium-sized business-

es and along with improved quality of life and economic growth will solve some 

social problems. 

 

 

Conclusion 

 

Thus, insurance – one of the necessary conditions and possible support for 

small and medium business in Russia. Currently, the insurance market will not pro-

vide acceptable security conditions necessary quality for small and medium enter-

prises. The materials allocated the priority problems to be solved. Basic – the forma-

tion of special standard insurance programs by the kind of activity; formalization 

rules, contracts; facilitation of settlement of losses, expansion of regional insurance 

networks, improving insurance literacy. 
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Streszczenie 

 

W artykule zaprezentowano rynek ubezpieczeń w Rosji a także  podstawowe problemy 

i kierunki rozwoju produktów ubezpieczeniowych oferowanych dla małych i średnich przed-

siębiorstw na rynku rosyjskim. 

 

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, rynek ubezpieczeń w Rosji, zakłady ubez-

pieczeń, specyfika programów ubezpieczeń 
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RYZYKO W OPINII MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW – SZANSA  

CZY ZAGROŻENIE? 

 

 

Streszczenie 

 

Ryzyko nie oznacza jedynie zagrożenia stratą, ale jest również szansą na osią-

gnięcie wyższego niż zakładany zysk. Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę 

zarówno z tej negatywnej, jak i pozytywnej strony ryzyka, gdyż utożsamianie go 

jedynie z jedną z nich naraża prowadzoną działalność gospodarczą na utratę niepo-

wtarzalnych okazji, lub narażenie jej na zbyt wysokie ryzyko. Właściwe pojmowa-

nie ryzyka jest podstawą do dalszej jego analizy i zarządzania nim.  

Artykuł odnosi się do największej grupy przedsiębiorców – mikroprzedsiębior-

cy, grupa szczególnie wrażliwa na ryzyko z uwagi na wielkość prowadzonej działal-

ności oraz to, że nawet jedna źle podjęta decyzja może spowodować konieczność 

zakończenia prowadzonej działalności. Do skutecznego zarządzania ryzykiem, przez 

tę grupę podmiotów, istotne jest dlatego właściwe rozumienie pojęcia ryzyko. 

 

Słowa kluczowe: ryzyko, szansa, zagrożenie, mikroprzedsiębiorstwo   

 

 

Wprowadzenie 

 

W działalności każdego podmiotu gospodarczego funkcjonującego na rynku 

występowało, występuje i będzie występować ryzyko. Mimo że samo ryzyko nie 

oznacza straty, wielokrotnie właśnie z nią jest utożsamiane. Ryzyko pojmowane jest 

jako coś, czego należy unikać i przed czym należy zabezpieczać prowadzoną dzia-

łalność gospodarczą. Zwłaszcza transakcje obarczone wysokim ryzykiem są nie-

chętnie zawierane przez przedsiębiorców
1
. 

Ryzyko jednak może być szansą dla przedsiębiorcy na osiągnięcie dużego zy-

sku i lepszego wyniku niż zakładany. Taka postawa leży w opozycji do wcześniej 

opisanej. Przedsiębiorca nie upatruje w ryzyku zagrożenia stratą, ale okazję do po-

prawy swojej sytuacji. Transakcje obarczone dużym ryzykiem z reguły wiążą się  

z o wiele wyższym zyskiem niż transakcje o niższym poziomie ryzyka. Oczywiście 

każdy przedsiębiorca, w tym również mikroprzedsiębiorca, ma indywidualne podej-

ście do ryzyka. Odnosi się to zarówno do samego pojęcia, jak i do źródeł ryzyka, na 

jakie narażeni są mikroprzedsiębiorcy. Przeprowadzone badania wśród wybranej 

                                                           
1 Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 13. 
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losowo grupy mikroprzedsiębiorców pozwoliły pokazać ich opinię o ryzyku, a także 

o źródłach, które to ryzyko mogą generować.  

 

 

Pojęcie ryzyka 

 

Istnieje wiele definicji ryzyka. G.E. Rejda wymienia następujące określenia, 

które funkcjonują na rynku równolegle
2
: niepewność co do wystąpienia straty; 

zmienność przyszłych wyników; szansa na stratę; możliwość negatywnego odchyle-

nia od pożądanego wyniku, który jest oczekiwany; zróżnicowanie możliwych wyni-

ków, które istnieją w danej sytuacji czy prawdopodobieństwo, że jednostka może 

ponieść straty. 

Ryzyko w aspekcie ekonomicznym pojmowane jest jako „niebezpieczeństwo 

zaistnienie niekorzystnych zjawisk społeczno-ekonomicznych”
3
. T.T. Kaczmarek 

oraz M. Zarzycki definiuje je jako „możliwość niepowodzenia, a w szczególności 

możliwość wystąpienia zdarzeń niezależnych od działającego podmiotu, których nie 

może on dokładnie przewidzieć i którym nie może w pełni zapobiec, a które – przez 

zmniejszenie wyników użytecznych i/lub przez zwiększenie nakładów – odbierają 

działaniu zupełnie lub częściowo cechę skuteczności i ekonomicznej opłacalności”
4
, 

I. Atkins i I. Bates jako kombinację prawdopodobieństwa zaistnienia jakiegoś zda-

rzenia oraz jego konsekwencji,
5
 zaś J. Dudziński i R. Knap jako „możliwość zaist-

nienia okoliczności, w wyniku których powstaje strata lub ujemne skutki majątko-

we”
6
.  

K. Jajuga podaje dwie podstawowe koncepcje ryzyka, które spotykane są  

w naukach ekonomicznych, umownie określonych jako: negatywna koncepcja ryzy-

ka (traktująca ryzyko jako zagrożenie, możliwość pewnej straty lub szkody, niezre-

alizowanie zaplanowanego celu) oraz neutralna koncepcja ryzyka (traktująca ryzyko 

jednocześnie jako zagrożenie i szansę, możliwość uzyskania lepszego lub gorszego 

rezultatu od zaplanowanego)
 .7

 

K. Jajuga na podstawie tych dwóch koncepcji ryzyka określa rodzaje ryzyka 

odnoszące się do działalności gospodarczej: 

 jako zagrożenie, czyli możliwość nieosiągnięcia rezultatu, który został zamie-

rzony przez przedsiębiorstwo do uzyskania, 

 jako zagrożenie i szansa, czyli możliwość uzyskania efektu, który będzie od-

mienny od oczekiwanego rezultatu końcowego. 

                                                           
2 G.E. Rejda, Principles of Risk Management and Insurance. Eleventh Edition, Pearson, New 

Jersey 2011, s. 3, 18. 
3 T.H. Bednarczyk, Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 48. 
4 T.T. Kaczmarek, M. Zarzycki, Poradnik eksportera, Oficyna Wydawnicza Branta, 

Bydgoszcz–Warszawa 2005, s. 171.  
5 I. Atkins, I. Bates, Insurance, Global Professional Publication, London 2008, s. 6.  
6 J. Dudziński, R. Knap, Handel zagraniczny, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu  

w Szczecinie, Szczecin 1999, s. 210.  
7 Zarządzanie ryzykiem…, s. 13–14.  
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Każdy przedsiębiorca wybiera inną definicję z przytoczonych powyżej. Nie-

którzy świadomie wybierają jedną z wielu zgodnie z prowadzoną działalnością, 

swoją wiedzą i doświadczeniem. Inni zaś wykorzystują tę, która utarła się w ich 

środowisku i jest ogólnie przyjęta. 

Właściwe rozumienie ryzyka, i podejście do niego, jest na tyle istotne, że de-

terminuje postawę przedsiębiorcy względem ryzyka. W zależności od tego czy 

przedsiębiorca widzi w ryzyku zagrożenie, czy też szansę, może przyjąć jedną  

z trzech postaw
8
:  

 awersję do ryzyka – występującą wówczas, gdy przedsiębiorca gotowy jest 

podjąć się transakcji obarczonej ryzykiem tylko wówczas, gdy spodziewa się 

po jej realizacji uzyskać rekompensatę w postaci premii, 

 obojętność względem ryzyka – występującą wtedy, gdy ryzyko związane  

z zawieraną transakcją nie ma w ogóle wpływu na decyzję podejmowaną przez 

przedsiębiorcę o jej realizacji,  

 skłonność do ryzyka – występującą wówczas, gdy przedsiębiorca podejmuje 

decyzję o zawarciu ryzykownej transakcji, pomimo że musi ponieść w związku 

z nią dodatkowe koszty.  

A tym samym przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą od bardzo 

asekuracyjnej, po bardzo ryzykowną, ryzykując niejednokrotnie swoim być lub nie 

być na rynku. 

 

 

Źródła ryzyka 

 

Oprócz właściwego pojmowania samego pojęcia ryzyka, istotne jest również, 

aby przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą we właściwy sposób iden-

tyfikowali źródła występowania ryzyka. A źródeł jest bardzo wiele, zarówno w tym 

bliskim, jak i w dalszym otoczeniu przedsiębiorców. Niekiedy działania lub rzeczy, 

z pozoru niezwiązane z przedsiębiorstwem, mają wpływ na prowadzoną przez nie 

działalność w sposób pośredni. Wówczas przedsiębiorcy mogą nie wziąć ich pod 

uwagę, przy wyliczaniu poziomu ryzyka i zarządzaniu nim.  

W literaturze spotyka się wiele różnych podziałów źródeł ryzyka. Według jed-

nego z nich ryzyko możemy podzielić na makroekonomiczne oraz mikroekono-

miczne. Pierwsza grupa czynników jest niezależna od przedsiębiorstwa oraz samych 

przedsiębiorców – nie mają oni na nie wpływu. Czynniki mikroekonomiczne są 

natomiast związane z konkretnym sektorem, w którym przedsiębiorstwo powadzi 

swoją działalność gospodarczą i są charakterystyczne dla danego przedsiębiorstwa. 

Wśród czynników makroekonomicznych wymienić można: inflację, złą ko-

niunkturę kraju, zmiany w sytuacji ekonomiczno-społecznej w kraju, zmiany polity-

ki fiskalnej oraz monetarnej, niestabilny system prawny, zmiany w relacjach z za-

granicą, wyższe koszty obcych źródeł finansowania i inne. Ograniczenie oddziały-

wania czynników makroekonomicznych na ryzyko w działalności możliwe jest 

tylko dzięki dokładnej analizie stanu gospodarki w kraju, sytuacji gospodarczej oraz 

społecznej, a ponadto stosunków kraju z zagranicą. 

                                                           
8 Ibidem. 
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Wśród czynników mikroekonomicznych wymienić można: wzrost konkurencji, 

niewłaściwe decyzje dotyczące zarządzania prowadzonym przedsiębiorstwem, zaco-

fanie techniczne, zmiany struktur organizacyjnych i własnościowych w przedsię-

biorstwie, niekorzystną strukturę majątku przedsiębiorstwa i wiele innych. Ograni-

czenie oddziaływania czynników mikroekonomicznych na ryzyko w działalności 

gospodarczej konkretnego przedsiębiorstwa staje się możliwe po zaciągnięciu opinii 

ekspertów, tworzeniu rezerw na straty wynikłe z niewłaściwych decyzji oraz korzy-

staniu z produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń
9
. 

Jednak czy wszystkie przedsiębiorstwa, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa 

właściwie identyfikują źródła ryzyka? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna, 

pozwala bowiem poznać poziom ryzyka i móc nim we właściwy sposób zarządzać. 

 

 

Opinia mikroprzedsiębiorców 

 

W Polsce funkcjonuje 1 719 187 mikroprzedsiębiorców, co stanowi około 96% 

wszystkich podmiotów gospodarczych działających na rynku
10

. Każdy z tych pod-

miotów jest inny, co uzależnione jest zarówno od długości funkcjonowania na ryn-

ku, branży, cech osobowości oraz wieku właściciela, jak i wielu innych czynników. 

Cechą wspólną wszystkich mikroprzedsiębiorców jest to, że ich działalność 

gospodarcza narażona jest na ryzyko. Czy jednak wszyscy przedsiębiorcy pojmują 

ryzyko w taki sam sposób, a ponadto w jaki sposób postrzegają źródła tego ryzyka? 

Czy analizują źródła ryzyka, na które narażone jest prowadzona przez nich działal-

ność gospodarcza? Pytania te zadano przedsiębiorcom zlokalizowanym w woje-

wództwie zachodniopomorskim.  

Badanie przeprowadzono przy użyciu metody CAWI (Computer-Assisted Web 

Interview), wśród 360 przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. 

Przedsiębiorcom zadano trzy pytania zamknięte, dwa jednokrotnego wyboru oraz 

jedno pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru. 

Pierwsze pytanie dotyczyło pojęcia ryzyka, a więc sposobu w jaki mikroprzed-

siębiorcy pojmują ryzyko. Aż 60% ankietowanych przyznało, że pod pojęciem ry-

zyka rozumie zagrożenie, zaś 13% określiło je jako szansę dla prowadzonej działal-

ności gospodarczej. Pozytywną informacją jest, że około jedna czwarta wszystkich 

badanych przedsiębiorców przyznała, że ryzyko oznacza dla nich zarówno szansę, 

jak i zagrożenie. A więc przyjmują neutralne określenie ryzyka, które zostało do-

kładnie opisane wyżej. Dokładne informacje o wynikach uzyskanych podczas bada-

nia zaprezentowano w tabeli 1. 

Na podkreślenie zasługuje to, że jedna trzecia przedsiębiorców widzi w ryzyku 

możliwość zysku. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie bardziej odważnych 

decyzji i rozwijanie prowadzonej działalności. Niestety nadal dla większości ryzyko 

kojarzy się tylko i wyłącznie z zagrożeniem oraz stratą. Podmioty te na pewno pro-

wadzą działalność bardziej zachowawczą i ograniczają się do znanych oraz pewnych 

inwestycji.

                                                           
9 Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007, s. 291.  
10 Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 19.11.2014 r. 
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Tabela 1 

Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego 

Sposób pojmowania ryzyka Procent udzielonych odpowiedzi 

Jako zagrożenie 60 

Jako szansa 13 

Jako zagrożenie i szansa 26 

Żadne z powyższych 1 

Źródło: badania własne. 

 

Które czynniki przyczyniające się do powstawania ryzyka mikroprzedsiębiorcy 

uznają za największe zagrożenie, a które za największą szansę? Każdemu z bada-

nych przedsiębiorców przedstawiono pięć czynników, które mogą przyczyniać się 

do powstawania ryzyka w ich działalności: politykę prowadzoną przez rząd polski, 

rynek, konkurencję, pracowników zatrudnianych w ich przedsiębiorstwie, samych 

przedsiębiorców z ich słabościami, brakiem doświadczenia i/lub specjalistycznej 

wiedzy. Wyniki ankiety zaprezentowano w tabeli 2. 

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badania, mikroprzedsiębiorcy największe 

źródło ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej upatrują w konkurencyjnych 

przedsiębiorstwach działających na rynku. Działania konkurencji dla żadnego przed-

siębiorstwa nie wiązały się z szansą, a tylko 5% mikroprzedsiębiorców uznało je za 

działania niemające znaczenia. 

 
Tabela 2 

Wybrane źródła ryzyka w opinii mikroprzedsiębiorców z województwa  

zachodniopomorskiego 

Źródła ryzyka 

Opinia mikroprzedsiębiorców (%)  

Zagrożenie  Szansa 
Nie ma  

znaczenia 

Polityka rządu 87 4 9 

Rynek 14 85 1 

Konkurencja 95 0 5 

Pracownicy 3 49 48 

Przedsiębiorca 2 45 53 

Źródło: badania własne. 

 

Drugim największym źródłem ryzyka, wskazanym przez badanych przedsię-

biorców, okazały się działania rządu. Zmian jakie mogą wprowadzić władze obawia 

się aż 87% badanych, tylko 4% mikroprzedsiębiorców widzi w nich szansę. Dosyć 

znaczący procent, bo aż 9% badanych uznało działania rządu za niemające znacze-

nia dla przyszłego funkcjonowania ich przedsiębiorstwa. 

Sami przedsiębiorcy oraz ich pracownicy wskazywani byli przez badanych ja-

ko czynniki dające szansę przedsiębiorstwu lub niemające znaczenia. Tylko poje-

dynczy mikroprzedsiębiorcy, stanowiący 2–3% badanych, wskazało pracowników  

i ich samych za potencjalne źródło zagrożenia dla dalszego funkcjonowania przed-

siębiorstwa. 
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Za czynnik będący największą szansą dla przedsiębiorców uznany został ry-

nek. Aż 85% mikroprzedsiębiorców upatruje w rynku szansę w niepewnej przyszło-

ści swojego interesu. Napawa to optymizmem, gdyż udowadnia, że przedsiębiorcy 

widzą potencjał na rynku, na którym działają lub widzą inne rynki, o które mogą 

rozszerzyć swoją działalność. 

Ostatnim pytaniem zadanym badanym mikroprzedsiębiorcom było to czy przed 

zawarciem transakcji analizują dogłębnie wskazane i inne źródła ryzyka, na które 

narażona jest dana transakcja? Tylko 6% badanych udzieliło odpowiedzi, że analizu-

ją źródła ryzyka przy każdej zawieranej transakcji. Aż 64% badanych odpowiedzia-

ło, że robi to rzadko, a pozostałe 36% – często. Napawający optymizmem jest fakt, 

że żaden przedsiębiorca, nie zaznaczył odpowiedzi nigdy. Oznacza to, że przedsię-

biorcy zdają sobie sprawę z potrzeby analizy ryzyka, choć zapewne brakuje im do-

świadczenia i wiedzy w tym zakresie. 

 

 

Podsumowanie 

 

Badania przeprowadzone wśród mikroprzedsiębiorców pokazały, że większość 

podmiotów stosuje negatywną koncepcję ryzyka. Tym samym w swej działalności 

zapewne najczęściej stosują metodę awersji do ryzyka lub obojętności względem 

niego. Należy przy tym jednak zaznaczyć, że aż jedna trzecia przedsiębiorców widzi 

również w ryzyku pewną szansę dla prowadzonej działalności gospodarczej. I za-

pewne część z nich stosuje metodę skłonności do ryzyka przy podejmowanych de-

cyzjach, dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. 

Nie oznacza to, że firmy te powinny ryzykować ponad akceptowalny poziom, 

tylko dlatego że mogą uzyskać większy od spodziewanego zysk. Jest to pozytywne  

z uwagi na postrzeganie potencjalnych możliwości, które są nieodzowne dla rozwi-

jania działalności o nowe produkty, nowych kontrahentów, czy nawet nowe rynki 

zbytu. Stanowi to również podstawę do zarządzania ryzykiem, zamiast jego unika-

nia. 

Badani przedsiębiorcy w większości potwierdzili, że to właśnie rynek i zmiany 

na nim zachodzące są dla nich największą szansą. Oznacza to, że zauważają zmiany 

zachodzące na rynku i chcą wykorzystywać je na swoją korzyść. Jednocześnie trak-

tują konkurencję działającą na tymże rynku oraz rząd mający na niego niebagatelny 

wpływ, za największe źródła zagrożenia. Kwestią do dalszych badań pozostaje, czy 

w swej działalności planują jakieś działania mające na celu radzenie sobie z tym 

ryzykiem, czy też starają się go unikać. 

Wyniki badań potwierdziły, że mikroprzedsiębiorcy świadomi są potrzeby za-

rządzania ryzykiem. Częstotliwość jego wykorzystywania sugeruje jednak, że nie do 

końca rozumieją jego istotę lub też nie dysponują wystarczającą wiedzą. Potrzebna 

jest więc edukacja skierowana do mikroprzedsiębiorców, dotycząca zarówno same-

go pojęcia i jego źródeł, jak i metod zarządzania nim. Działania takie powinny być 

podejmowane z inicjatywy instytucji wspierających przedsiębiorczość na szczeblu 

krajowym, ale przede wszystkim na szczeblach gminnych.  

Dobrymi praktykami są szkolenia, seminaria, fora i konferencje, na których 

przedsiębiorcy mogą nie tylko uzyskać profesjonalną wiedzę, ale również wymienić 
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się doświadczeniami. Istotne jest przy tym właściwe rozreklamowanie i zachęcenie 

do takich wydarzeń mikroprzedsiębiorców, którzy zajęci prowadzeniem interesu, nie 

mają na nie czasu i nie zdają sobie wielokrotnie sprawy z ich znaczenia.   

Mikroprzedsiębiorcy są niewątpliwie bardzo charakterystyczną grupą podmio-

tów, ale równocześnie bardzo liczną. Rozpowszechnianie wśród nich wiedzy o ry-

zyku i zarządzaniu nim, jest dlatego niezwykle istotne, a działań z tym związanych 

powinno być jak najwięcej. 
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RISK IN OPINION OF MICROENTREPRENEURS – CHANCE OR THREAT? 

 

Summary 

 

The risk means not only the risk of loss, but it is also an opportunity to achieve higher 

profit, -than-the enterprise expected. Entrepreneurs should be aware of both, the negative and 

the positive side of risk. Identifying risk with only one of this sides exposes enterprise busi-

ness activities on the loss of unique occasions or on the very high level of risk. Proper percep-

tion of risk is the basic ability to  further analysis and management of risk. 

The article refers to the largest group of entrepreneurs, which are microentrepreneurs. 

The group that is especially sensitive on risk due to the size of the business and the fact that 

even one wrong decision can cause the necessity to close the business. Therefore, for effective 

risk management, by this group of subjects, it is essential to have a proper understanding of 

the concept of the risk. 
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ROLA DZIAŁU WINDYKACJI W PROCESIE WSPOMAGANIA    

ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTU KUPIECKIEGO  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

 

Streszczenie 

 

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie roli działu windykacji we wspoma-

ganiu zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie. Zasady za-

rządzania ryzykiem tego rodzaju mogą być zróżnicowane w zależności od przedsię-

biorstwa, jednak wyodrębnić można kilka istotnych czynności pomagających  

w ograniczeniu ryzyka. Autorka wskazała na fazy procesu zarządzania oraz na dzia-

łania, które wspomagają ten proces. Skupiono uwagę na konieczności weryfikacji 

wiarygodności finansowej przyszłego tudzież obecnego kontrahenta, prawidłowego 

podpisywania umów handlowych, stosowania zabezpieczeń, konieczności szybkiej 

reakcji w przypadku braku zapłaty. Wskazano na wagę korzystania ze struktury 

wiekowej należności w aspekcie monitorowania należności oraz systemie blokad 

dostaw towaru w aspekcie kontrolowania ryzyka kredytowego. 

W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę  

w 2010 roku na temat czynników determinujących skuteczność działań windykacyj-

nych. 

 

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem kredytowym, weryfikacja kontrahenta, 

monitoring należności 

 

 

Wprowadzenie 

 

Każda podejmowana działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem, które 

oznacza, że spodziewane korzyści finansowe mogą okazać się mniejsze niż przewi-

dywano lub nawet przerodzić się w straty
1
. Przedsiębiorstwo prowadzące działal-

ność narażone jest na różne rodzaje ryzyka, w zależności od różnych czynników 

otoczenia. Ryzyko kredytowe jest jednym z nich i związane jest z udzielaniem kon-

trahentom kredytu kupieckiego. Jest  nieodłącznym elementem biznesu i jedynym 

sposobem na uniknięcie go jest zaprzestanie udzielania kredytu. Każde przedsiębior-

stwo stosuje własną politykę zarządzania ryzykiem kredytowym, ponieważ stanowi 

ona o przewadze konkurencyjnej na rynku.  

                                                 
1 W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011, s. 17. 
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Zarządzanie ryzykiem kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwie 

 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym ma istotne znaczenie w prowadzeniu każ-

dej działalności gospodarczej i bardzo często bywa utożsamiane z windykacją na-

leżności. W praktyce jest to jednak bardziej złożony proces, w którym działania 

windykacyjne są tylko jednym z jego elementów
2
. Jak zauważa B. Ritchie  

i D. Marshall każde  przedsiębiorstwo powinno wypracować skuteczną politykę 

działania w warunkach ryzyka, czyli umiejętnego zarządzania ryzykiem w procesie 

podejmowania oraz realizacji decyzji ekonomicznych
3
. Proces zarządzania ryzykiem 

handlowym określany jest jako risk management i obejmuje wszelkie procedury 

oraz zasady postępowania przy udzielaniu kredytu handlowego, cele, a także obszar 

związany z prowadzeniem współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Mając na uwa-

dze elementy procesu risk management, które P. Rytko określa jako
4
: 

 identyfikację ryzyka, 

 selekcję rodzajów ryzyka, 

 ocenę ryzyka, 

 wybór metody zarządzania (kontroli), 

 wdrożenie wybranej metody kontroli, 

 ocenę zastosowania metody, 

można stwierdzić, że proces risk management obejmuje dwie fazy: diagnozowania 

oraz kontroli ryzyka. Działania związane z procesem risk management mogą być 

prowadzone w ramach funkcjonowania działu windykacji w przedsiębiorstwie. 

Składają się na to czynności wykonywane na etapie prowadzenia rozmów o rozpo-

częciu współpracy oraz czynności wykonywane w etapie windykacji polubownej,  

a następnie komorniczej. 

Proces zarządzania ryzykiem kredytowym nie jest zbiorem czynności podej-

mowanych pochopnie, lecz jest ciągiem przemyślanych i systematycznych działań 

zmierzających do zabezpieczenia majątku wierzyciela w taki sposób, aby jego do-

chody były chronione przed stratami, natomiast cele osiągane bez zakłóceń
5
.  

W strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujące działy windykacji 

mogą odpowiadać za opracowywanie metod oceny ryzyka kredytowego związanego 

z przyszłym tudzież obecnym kontrahentem, a także za kontrolę i monitorowanie 

ryzyka kredytowego. Metody oceny ryzyka kredytowego w odniesieniu do kontra-

henta mogą być różne w różnych przedsiębiorstwach, jednak zazwyczaj sprowadza-

ją się do oceny wiarygodności kontrahenta, właściwego podpisania umowy handlo-

wej, stałego monitorowania płatności, zabezpieczania przyszłych wierzytelności. 

Rolą działu windykacji jest niedopuszczenie do rozpoczęcia współpracy z niesolid-

nym kontrahentem, stale opóźniającym się w płatnościach, szukanie informacji na 

                                                 
2 J. Folga, P. Stępień, Ryzyko kredytowe w przedsiębiorstwie komercyjnym – uwarunkowania 

windykacji, w: Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, red. K. Kreczmańska-Gigol, 

Difin, Warszawa 2011, s. 35. 
3 B. Ritchie, D. Marshall, Business Risk Management, London 1993, s.169–185. 
4 P. Rytko, Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach, Difin, 

Warszawa 2009, s. 233. 
5E. Stroiński, Ubezpieczenie gospodarcze jako czynnik bezpiecznego kierowania gospodar-

stwem rolnym, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1989, s. 87. 
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temat potencjalnych klientów i weryfikowanie ich zarówno w wywiadowni gospo-

darczej, jak i przez wywiad środowiskowy. Dla przedsiębiorstwa bowiem bardzo 

ważnym elementem są nie tylko stali partnerzy, ale również wiarygodni. Wiarygod-

nym kontrahentem według L. Lamenta i D. Tobolskiej jest taki kontrahent, z którym 

współpracuje się w warunkach pełnej wiary i zaufania, a realizacja zawartych umów 

obarczona jest minimalnym stopniem ryzyka
6
. Współpraca z kontrahentem wymaga 

dlatego wszechstronnej oceny ryzyka kredytowego, natomiast pomiar ryzyka kredy-

towego powinien być dokonywany już na etapie rozpatrywania decyzji o podjęciu 

współpracy. 

 

 

Fazy procesu zarządzania ryzykiem kredytowym 

 

Faza diagnozowania ryzyka to faza oceniająca wiarygodność kontrahenta, po-

zyskiwanie informacji o nim, staranność w podpisywaniu umów handlowych, sto-

sowanie zabezpieczeń. Faza kontroli ryzyka natomiast polega na stałym monitoro-

waniu powstałych należności, uskutecznianiu systemu blokad dostaw towaru, jak 

również stałej kontroli limitu kupieckiego. Jeśli przedsiębiorca planuje długotrwałą 

współpracę handlową z odbiorcą, wówczas w zapisach umowy handlowej, oprócz 

warunku przyznania określonego terminu płatności, powinien znaleźć się również 

warunek limitu kredytowego. Limit kredytu kupieckiego
7
 określa maksymalną war-

tość zadłużenia odbiorcy z tytułu zakupów dokonanych z wykorzystaniem odroczo-

nego terminu płatności.  

Do fazy diagnozowania ryzyka należy zaliczyć działania związane z ochroną 

przed nierzetelnym klientem. Przedsiębiorstwo może uchronić się przed współpracą 

z nierzetelnym klientem uzyskując informacje na temat kondycji finansowej przy-

szłego kontrahenta z wywiadowni gospodarczej. Wywiadownia sporządza wówczas 

raport, który zawiera ocenę finansową klienta, ocenę ryzyka kredytowego, posiada-

ny majątek, powiązania osobowe właścicieli itp. Jest to cenna informacja, ponieważ 

ułatwia proces podejmowania decyzji dotyczącej przyszłej współpracy. Powyższe 

informacje powinny dać odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwo, z którym 

odbywa się współpraca lub dopiero powstał zamiar o współpracy, jest wiarygodne. 

A nieodzownym warunkiem wiarygodności kontrahenta jest  jego wypłacalność, 

czyli zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań w stosunku do 

innych jednostek gospodarczych. Dział windykacji dokonując takiej selekcji klien-

tów z pomocą wywiadowni oraz wykluczając tych najmniej wiarygodnych, zmniej-

sza tym samym ryzyko kredytowe przedsiębiorstwa. Oczywiście weryfikacja wiary-

godności finansowej kontrahentów nie daje stuprocentowej pewności i nie wystar-

cza do zabezpieczenia przed ryzykiem, ale w znacznym stopniu pozwala na jego 

minimalizację. Umożliwia także wcześniejszą rezygnację z zawarcia umowy z nie-

uczciwym bądź niewiarygodnym partnerem. Niemniej jednak ważne jest zebranie 

                                                 
6 L. Lamenta, D. Tobolska, Jak sprawdzić wiarygodność kontrahentów, Con Lex, Gdynia 

1992, s. 94. 
7 J. Folga, Jak ustalić właściwy termin płatności dla odbiorców, „Biuletyn Rachunkowości  

i Finansów” 2007, nr 9, s. 79. 



272 Dorota Strubel 

 

wszelkich informacji na temat pozycji klienta w branży, w której działa, by móc 

ocenić również branżę.  

 

 

Wpływ właściwego podpisywania umów na ryzyko kredytowe 

 

Nie należy zapominać jak ważnym aspektem w zarządzaniu ryzykiem kredy-

towym jest właściwe podpisanie umowy o współpracy handlowej. Bardzo często 

bowiem kłopoty związane z uzyskaniem zapłaty od nabywców towarów lub usług 

wynikają z niewłaściwych zapisów umowy handlowej
8
. Prawdą jest również to, że 

nawet dobrze sporządzone umowy nie zapewniają terminowego wpływu należności. 

Niemniej jednak w razie sporu o zapłatę umowa stanowić będzie jeden z ważnych 

dowodów procesowych, świadczących na korzyść przedsiębiorcy. Wyniki przepro-

wadzonych przez autorkę w roku 2010 badań
9
 wskazują, że odpowiednio sporzą-

dzona umowa handlowa zwiększa szansę na odzyskanie zaległych należności. Ba-

daniem objęto grupę 82 osób fizycznych oraz zajmujących się windykacją należno-

ści na terenie kraju. Przeprowadzone badanie miało charakter doraźny i przeprowa-

dzono je na potrzeby pracy naukowej. Respondentom zadano między innymi pyta-

nie o wpływ podpisywania umów handlowych na skuteczność windykacji. Odpo-

wiedzi przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1  

Skuteczność windykacji a właściwe podpisywanie umów handlowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych. 

 

Osoby badane najczęściej udzielały odpowiedzi wskazującej na wysoki wpływ 

konieczności prawidłowego podpisywania umów. Zatem skuteczna windykacja, 

czyli windykacja zakończona odzyskaniem zaległych należności, jest uzależniona 

między innymi od właściwej konstrukcji i właściwego podpisania umowy handlo-

wej. Zadaniem działu windykacji jest w tym wypadku dążenie do zawierania wszel-

kich umów, porozumień na piśmie i dopilnowanie, aby dokumentacja zawierała 

niezbędne podpisy złożone przez osoby do tego uprawnione.  

                                                 
8 E. Stobiecka, Przedsiębiorca może odzyskać dług, „Dziennik Gazeta Prawna” 28.10.2014, 

nr 209, s. D2. 
9D. Strubel, Czynniki determinujące skuteczność działań windykacyjnych, wyniki badań an-

kietowych przeprowadzonych w ramach badania naukowego pod kierunkiem K. Kreczmań-

skiej-Gigol w SGH w Warszawie w 2010 r. 

Udzielane odpowiedzi Liczebność Procent z ogółu 

Wpływ wysoki 36 47,37 

Wpływ średni 28 36,84 

Wpływ niski 12 15,79 

Ogółem 76 100,00% 
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Rysunek 1. Wpływ właściwego podpisywania umów handlowych na skuteczność windykacji  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Na rysunku 1 zaprezentowano odpowiedzi osób badanych – 36 osób z nich 

uważało, że właściwe podpisywanie umów handlowych ma wysoki wpływ na sku-

teczność prowadzonych działań windykacyjnych, a co za tym idzie – na ryzyko 

kredytowe. 

 

 

Wpływ stosowania zabezpieczeń należności na ryzyko kredytowe 

 

Podpisując umowę handlową z kontrahentem nie należy zapominać o zabez-

pieczeniu przyszłych należności. Otwiera to drogę do wyegzekwowania roszczeń  

w przypadku niewywiązania się klienta z terminów umowy. Zabezpieczenie należ-

ności ma znaczenie dla poprawy skuteczności i ekonomiki działań windykacyjnych. 

Istotną rolę dla zarządzania przedsiębiorstwem ma dlatego także wypracowanie 

jasnych i konsekwentnych procedur oceny wiarygodności przyszłego kontrahenta, 

zabezpieczenia przyszłych roszczeń (zarówno osobiste, jak i rzeczowe), a następnie 

windykacja wymagalnych należności na etapie polubownym i sądowo-

egzekucyjnym. Pozwala to w dużym stopniu ograniczać ryzyko gospodarcze zwią-

zane z realizowanym przedsięwzięciem gospodarczym oraz ryzyko związane z nie-

terminowym realizowaniem zobowiązań przez kontrahentów w ramach wykonania 

umów. Zabezpieczając należności wierzyciel ma większe szanse na ich późniejsze 

odzyskanie. Potrzebę zabezpieczania przyszłych wierzytelności potwierdzają także 

badania
10

. 65% osób badanych wskazało, że zabezpieczenie należności ma wysoki 

wpływ na skuteczność windykacji, a zatem na ryzyko kredytowe (tab. 2, rys. 2). 

 

 

 

                                                 
10 Ibidem. 
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Tabela 2 

Wpływ zabezpieczenia należności na skuteczność windykacji 
Udzielane odpowiedzi Liczebność Procent z ogółu 

Wpływ wysoki 39 65,00 

Wpływ średni 20 33,33 

Wpływ niski 1 1,67 

Ogółem 60 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych. 

 

Zabezpieczenie prawne może służyć zarówno zabezpieczeniu zobowiązań pie-

niężnych, jak i niepieniężnych. Przyjęte zabezpieczenie powinno zapewniać maksi-

mum ochrony możliwej do uzyskania. Formę zabezpieczenia wierzytelności ustala 

przedsiębiorca w porozumieniu z przyszłym kontrahentem, natomiast czynniki, 

które powinny być wzięte pod uwagę to: 

 rodzaj i wysokość zobowiązania oraz okres obowiązywania umowy, 

 status prawny kontrahenta, 

 sytuacja finansowa kontrahenta, 

 typowe oraz indywidualne ryzyko związane z udzieleniem zobowiązania, 

 cechy danego zabezpieczenia wynikające z dotyczących go przepisów praw-

nych oraz umowy zabezpieczenia, przesłanki i zakres odpowiedzialności wy-

nikającej z zabezpieczenia, sposób realizacji uprawnień wierzyciela itp.,  

 przewidywany nakład pracy wierzyciela oraz koszt zabezpieczenia dla wierzy-

ciela i osób zainteresowanych, 

 realną możliwość zaspokojenia roszczeń z przyjętego zabezpieczenia, w moż-

liwie najkrótszym czasie
11

. 
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Rysunek 2. Wpływ zabezpieczenia należności na skuteczność windykacji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych. 

                                                 
11 I. Heropolitańska, Prawne zabezpieczenie wierzytelności, w: Aktywne zarządzanie płynno-

ścią finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010, s. 185. 
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Zabezpieczenie należności zapewnia wierzycielowi uprzywilejowaną pozycję 

w dochodzeniu zaległych kwot w razie niewypłacalności lub likwidacji. Może być 

ono ustanowione przed powstaniem wierzytelności oraz po jej powstaniu. W tej 

drugiej sytuacji wierzyciel może żądać zabezpieczenia, jeżeli spłata zagrożona jest  

z powodu złego stanu majątkowego kredytobiorcy. Może być ono ustanowione 

zarówno przez kontrahenta, jak i przez osobę trzecią. Zabezpieczenie ogranicza 

ryzyko kredytowe, które występuje w każdej umowie o współpracy handlowej na 

zasadzie odroczonego terminu płatności. 

 

 

Wpływ szybkiej reakcji z powodu braku zapłaty na ryzyko kredytowe 

 

Osoby pracujące w dziale windykacji, wspomagające zarządzanie ryzykiem 

kredytowym w przedsiębiorstwie, muszą pamiętać, że zbyt długi okres oczekiwania 

na płatności wystawia przedsiębiorstwo na ryzyko utraty wpływów. Rolą działu 

windykacji jest dlatego współpraca z klientem na takiej zasadzie, aby jak najszybciej 

regulował swoje zobowiązania. Szybka reakcja działu windykacji na brak zapłaty 

uchroni przedsiębiorstwo przed dodatkowymi kosztami. Monitoring ryzyka kredy-

towego jest bardzo istotnym elementem procesu windykacji. Przedsiębiorstwo po-

winno stale monitorować rotację należności, a zatem średni okres spływu należno-

ści.  

Rotacja w dniach to inaczej okres, jaki upływa od momentu wystawienia faktu-

ry do momentu otrzymania środków pieniężnych. Rotacja jest informacją dla przed-

siębiorcy o ekspozycji na ryzyko kredytowe, a także uwidacznia na jak długo kapitał 

został zamrożony. Najprostszym wskaźnikiem, opisującym okres jaki upływa od 

momentu wystawienia faktury do momentu otrzymania środków pieniężnych, jest 

miernik przeciętnego cyklu inkasowania należności w dniach – DSO (Daily Sales 

Operation) lub inaczej miernik przeciętnego spływu należności – ACP (Average 

Collection Period)
12

. Metoda ta pozwala określić liczbę dni sprzedaży, za którą 

przedsiębiorstwo nie otrzymało zapłaty
13

. 

Zamrożony kapitał pozostający w dłuższym okresie poza przedsiębiorstwem, 

zwiększa koszty alternatywne
14

. Tak ważne jest dlatego odzyskiwanie pieniędzy za 

wystawione faktury i wykonane usługi jak najszybciej po upłynięciu terminu zapła-

ty. Szybka reakcja na brak zapłaty jest bardzo ważna, co potwierdzają również ba-

dania
15

. Na rysunku 3 przedstawiono rozkład częstości odpowiedzi na pytanie  

o opinię w sprawie wpływu szybkiej reakcji w przypadku braku zapłaty na skutecz-

ność windykacji. 

Według większości badanych, szybkość reakcji ma wysoki wpływ na skutecz-

ność windykacji – 56,1% osób uważa, że natychmiastowe działanie w przypadku 

                                                 
12 Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Sierpińska, Wizja Press & IT, War-

szawa 2006, s. 95. 
13 D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu, Poznań 2000,  

s. 127. 
14 J. Folga, Cała prawda o DSO, „CFO Magazyn Finansistów” 2006, nr 5, s. 25. 
15 D. Strubel, Czynniki determinujące… 
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braku zapłaty jest drogą do skutecznego odzyskania zaległych kwot i dzięki temu 

środki nie pozostają zamrożone poza przedsiębiorstwem.  
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Rysunek 3. Rozkład częstości – opinie w sprawie wpływu szybkiej reakcji w przypadku braku 

zapłaty na skuteczność windykacji 

 

Żródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych. 

 

 

Struktura wiekowa należności a monitoring ryzyka kredytowego 

 

W kontrolowaniu należności, a zatem i ryzyka kredytowego, jest również pomocna 

struktura wiekowa należności. Jest to skuteczne narzędzie ułatwiające identyfikację kon-

trahentów zalegających z zapłatą. Struktura wiekowa klasyfikuje należności przedsiębior-

stwa według liczby dni opóźnienia w zapłacie
16

 oraz informuje jaka część należności nie 

została uregulowana w określonym czasie
17

.  

Wykaz wieku należności sporządzany jest zazwyczaj w postaci tabeli, w której skla-

syfikowane zostają należności według czasu ich powstawania. Układ danych tabeli struk-

tury wiekowej należności składa się z kolumn określających przedział wiekowy danej 

należności. Tabele mogą być sporządzane w dwojaki sposób. Pierwszy to określenie 

całościowej sumy należności w podziale na dni przeterminowania. Natomiast drugi spo-

sób, bardziej szczegółowy, to sklasyfikowanie należności w podziale na poszczególnych 

klientów oraz dni przeterminowania (tab. 3). 

Drugi sposób zestawienia danych, zdaniem autorki, jest bardziej przydatny w kon-

tekście podejmowanych decyzji. Struktura wiekowa składa się z nagłówków określają-

cych przedziały czasowe dla danych faktur, do których przyporządkowane zostają warto-

ści poszczególnych faktur. Wiersze natomiast określają konkretnych klientów, których 

dotyczą należności. Wiersze dodatkowo mogą być poszerzone o numer, który został 

                                                 
16 H.K. Baker, G. E. Powell, Understanding Financial Management, Blackwell Publishing, 

2005, s. 178. 
17 J. Kozłowski, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Turystyki  

i Hotelarstwa, Bydgoszcz 2003, s. 95. 
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nadany klientowi w momencie wprowadzania jego danych do systemu, numer identyfi-

kacji podatkowej, a także o wysokość limitu kredytowego, jaki został udzielony w chwili 

podpisywania umowy o współpracy handlowej. Bardzo pomocne w kontrolowaniu na-

leżności klienta jest rozwiązanie informatyczne, które wskazuje na procent wykorzystania 

limitu kredytowego kontrahenta. Osoba windykująca ma wówczas pełny obraz struktury 

należności i jest w stanie szybciej reagować, gdy klient zbliża się do maksymalnego wy-

korzystania limitu kredytowego. W strukturze wiekowej należności wykazane są zarówno 

faktury, których termin płatności jeszcze nie upłynął, jak i faktury przeterminowane. Te 

pierwsze zostaną przyporządkowane do kolumny „kwota w terminie”, natomiast faktury, 

których termin płatności już upłynął będą przyporządkowane do poszczególnych okresów 

przeterminowania, w zależności od tego, ile dni upłynęło od daty wymagalności faktury. 

Struktura wiekowa należności powinna być robiona systematycznie oraz odświeżana, 

ponieważ zmienia się, kiedy któryś z odbiorców ureguluje należność. 

 
Tabela 3 

Przykładowa struktura wiekowa należności 

Nr 

odbior-
cy 

Odbior-

ca 
NIP 

Kwota  

w 
terminie 

Należności po terminie 

Limit 

% wyko-

rzystania 
limitu 

1–7 
dni 

7–14 
dni 

14–30 
dni 

30–60 
dni 

>60 
dni 

razem 

1111 A           

2222 B           

3333 C           

4444 D           

 Razem           

Źródło: opracowanie własne. 

 

Samo opracowanie struktury wieku należności nie gwarantuje jeszcze sukcesu  

w postaci odzyskanych należności. Potrzebna jest stała kontrola i stały monitoring kontra-

hentów, aby wykluczyć tych, którzy najbardziej zwlekają z zapłatą i najbardziej narażają 

przedsiębiorstwo na ryzyko kredytowe. 

 

 

Monitoring ryzyka kredytowego a system blokady dostaw 

 

Bardzo przydatnym narzędziem w kontrolowaniu należności klienta jest również 

rozwiązanie informatyczne, gwarantujące możliwość wstrzymania dostaw towaru dla 

kontrahenta, który albo przekroczył dopuszczalną wysokość limitu kredytowego, albo ma 

nieuregulowane należności przeterminowane. Zatem kontroli poddawane są dwa warunki 

– występowanie należności po terminie oraz przekroczenie limitu kredytowego. Jeśli 

spełniony zostanie jeden z warunków (lub oba jednocześnie) wówczas zamówienie zosta-

je wstrzymane do realizacji. Nie każde przedsiębiorstwo decyduje się na automatyczną 

blokadę dostaw w przypadku zaistnienia należności przeterminowanych. Często decyzje 

o blokadzie, w sytuacji kiedy klient opóźnia się ze spłatą, pozostają w mocy działu win-

dykacji, który steruje blokadami i jest w stałym kontakcie telefonicznym z odbiorcą. 

Osoby windykujące powinny wiedzieć, co dzieje się u kontrahenta i jakie są przyczyny 
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niepłacenia. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy należność została zapłacona, tylko środ-

ki nie zostały jeszcze zaksięgowane na koncie. Czasami kontrahent zgłasza prośbę  

o prolongatę terminu płatności i ją otrzymuje. W takiej sytuacji automatyczna blokada 

dostaw byłaby nieuzasadniona.  

 

 

Podsumowanie 

 

Rola działu windykacji we wspomaganiu zarządzania ryzykiem kredytu kupieckie-

go w przedsiębiorstwie jest znaczna. Wcześniejsza wszechstronna ocena potencjalnego 

kredytobiorcy powinna być zasadą w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, natomiast 

pomiar tego ryzyka powinien być dokonywany na etapie rozpatrywania decyzji o podję-

ciu współpracy i cyklicznie w ramach monitorowania należności. Należy uwzględniać 

zmieniające się warunki zewnętrzne, a także być wyczulonym na zmiany w sytuacji fi-

nansowej kontrahentów.  

Decyzje o udzieleniu kredytu powinny być podejmowane jedynie przez osoby do 

tego upoważnione. Istotne jest również to, żeby osoby podpisujące umowę ze strony 

przedsiębiorcy były w stałym kontakcie z działem windykacji w celu wymiany informa-

cji. Wymiana informacji wskazana jest nie tylko na etapie podpisywania umowy handlo-

wej, ale w toku stałej współpracy z kontrahentem. Należy stale monitorować należności 

kontrahenta oraz analizować na bieżąco strukturę wiekową należności, która dostarcza 

informacji na temat zmian w zwyczajach płatniczych klientów. Analizując ją można 

zauważyć wolniejsze regulowanie zobowiązań u poszczególnych kontrahentów oraz 

procent wykorzystania limitów kredytowych.  

Nie mniejsze znaczenie ma przyjmowanie zabezpieczeń adekwatnych do oczekiwa-

nego poziomu ryzyka kredytowego, ponieważ dla przedsiębiorcy ważna jest granica  

i cena ryzyka kredytowego, jakie ponosi oraz sposoby jego ograniczania. Jak zauważają 

M. Sierpińska i D. Wędzki rozwój stosunków kredytowych w gospodarce rynkowej na-

rzuca konieczność stosowania zróżnicowanych form zabezpieczeń, odpowiadających 

zmienionym warunkom gospodarowania
18

. Działając w myśl zasady „przezorny zawsze 

ubezpieczony” właściciele przedsiębiorstw często są w stanie uniknąć poważnych pro-

blemów finansowych, a zaoszczędzony czas mogą wykorzystać na tworzenie nowych 

strategii biznesowych. 
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THE ROLE OF THE COLLECTION DEPARTMENT IN SUPPORTING THE  

COMMERCIAL CREDIT RISK MANAGEMENT IN AN ENTERPRISE 

 

Summary 

 

The main purpose of this article is to show the role of the Collection Department in 

supportingthe credit risk management in an  enterprise. Risk management policies may vary 

depending on a  company, however there is a range of activities that can limit the risk. The 

author of the article has described the phases of the  management process and the activities 

that support it such as: the  need for verification of  the financial reliability of the current and 

future contractor, proper trade contract concluding, the application of collateral, rapid re-

sponse in the event of non-payment. The importance of  using the age structure of the recei-

vables has been indicated in the aspect of their monitoring  as well as  the system of delivery 

block for goods  in terms of  controlling credit risk. 

The results of the  research, conducted by the author in 2010, on the factors influencing 

the effectiveness of debt collection have been used in the article. 

 

Keywords: credit risk management, verification of the contactor, monitoring of receivables 

     

     Translated by Dorota Strubel 
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INNOWACYJNOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

UCZESTNICZĄCYCH W RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH  

 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorstwa 

biorące udział w zamówieniach publicznych są aktywne innowacyjnie i w jakim 

stopniu, za sprawą zamawiających, zmuszone są do stosowania innowacyjnych roz-

wiązań w postępowaniach przetargowych. Aby odpowiedzieć na te pytania wyko-

rzystano badania ankietowe przeprowadzone na próbie 579 przedsiębiorców, którym 

udało się wygrać przetarg. 

 

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjność, zamówienia 

publiczne 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zmiany zachodzące na rynku skłaniają przedsiębiorstwa do szukania przewag 

konkurencyjnych, jedną z nich może być działalność innowacyjna, która jest dome-

ną nie tylko dużych podmiotów, ale także firm sektora MSP. Przedsiębiorstwa te 

dostrzegają bowiem coraz częściej konieczność opracowywania i wdrażania nowych 

pomysłów, stosując przy tym wiele strategii, począwszy od zajęcia pozycji lidera, 

skończywszy na imitacjach innowacji wdrażanych przez inne przedsiębiorstwa
1
. 

Instrumentem, który może przyspieszyć kreowanie innowacji po stronie poda-

żowej rynku wśród małych i średnich firm są zamówienia publiczne, które zgodnie 

ze strategią Unii Europejskiej powinny stawać się coraz ważniejszym stymulatorem 

rozwoju nowoczesnych rozwiązań finansowanych przez gospodarki krajów człon-

kowskich. Myślenie takie znajduje wyraz w wielu dokumentach, z których do naj-

ważniejszych należą: zielona księga – Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej – 

w poszukiwaniu rozwiązań, raport w sprawie funkcjonowania rynków zamówień 

publicznych w Unii Europejskiej, dyrektywy 2004/18/WE oraz 2004/17/ WE oraz 

zbiór dobrych praktyk w dostępie MSP do zamówień publicznych. 

                                                           
1 R. McAdam, P. Stevenson, G. Armstrong, Innovative change management in SMEs: beyond 

continuous improvement, „Logistics Information Management” 2000, t. 13, nr 2, s. 138–149. 
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Niestety liczba dokumentów na poziomie rządowym w Polsce nie odzwierciedla 

ambitnych zamierzeń europejskich, ponieważ poza nielicznymi dokumentami PARP 

oraz artykułami zainteresowanych badaczy brakuje spójnego spojrzenia regulującego 

zachowanie wymienionych wcześniej podmiotów na rynku zamówień publicznych. Co 

więcej, polska ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera tak samo długą listę rozwią-

zań korzystnych, co niekorzystnych dla sektora MSP. 

Warto więc zbadać jaka jest faktycznie sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw 

biorących udział w przetargach publicznych w zakresie kreowania innowacyjnych roz-

wiązań i czy zamawiający, opierając się na normach i przepisach prawnych, starają się 

wymusić na tych podmiotach większą aktywność innowacyjną. 

W tym celu przeprowadzono badania ankietowe dotyczące kreowania innowacyj-

ności przez firmy sektora MSP, biorące udział w przetargach publicznych. Kwestiona-

riusz ankietowy skierowano do 800 firm, którym wcześniej udało się wygrać przynajm-

niej jedno postępowanie o zamówienie publiczne. Dzięki bezpośrednim wywiadom 

kwestionariuszowym udało się uzyskać 579 wypełnionych ankiet. Listę przedsię-

biorstw, do których skierowano ankietę sporządzono na podstawie ogłoszenia opu-

blikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dobór celowy do badania po-

zwolił na udział w nim tylko tych podmiotów, których oferty okazały się najko-

rzystniejsze, a co za tym idzie zostały zrealizowane przez jednostki dysponujące 

środkami publicznymi. Liczba firm oraz ich struktura pozwalają na wnioskowanie 

co do kreowania popytu na innowacje przez państwo poprzez wykorzystanie zamówień 

publicznych. W celu weryfikacji wyników badań oraz określenia zależności zastosowano 

test niezależności chi-kwadrat. 

 

 

Pojęcie innowacji i przewagi innowacyjne małych i średnich firm 

 

W literaturze przedmiotu pojęcie innowacji nie jest jednoznacznie określone. 

Do literatury przedmiotu wprowadził je J. Schumpeter
2
, pojmując innowację bardzo 

szeroko i rozumiejąc jako wszelkie możliwe zmiany w produkcji i dystrybucji towa-

rów. Jego teoria podażowa znalazła z czasem wielu oponentów. Przykładowo, teoria 

J. Schmooklera wskazywała na zależność ujawniania się innowacji od popytu ryn-

kowego
3
. Połączenia teorii popytowej i podażowej dokonał w pod koniec lat 80. 

poprzedniego stulecia K. Oppenländer
4
. Według tej teorii innowacje wprowadzane 

przez przedsiębiorców mogą mieć przełomowe znaczenie, niemniej jednak stanowią 

one mniejszość. Przewagę innowacji stanowią te o charakterze imitacyjnym, które 

są reakcją na zmiany popytu. 

W literaturze przedmiotu można natknąć się także na inne podziały. Przykła-

dowo, innowacje można, tak jak wspomniany J. Schumpeter, rozumieć szeroko 

(sensu largo) lub wąsko (sensu stricte). W wąskim znaczeniu innowacja jest wyna-

lazkiem, który znajduje określone wykorzystanie, natomiast w szerszym ujęciu – 

całym procesem zarządzania, obejmującym różnorodne czynności, prowadzące do

                                                           
2 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 60. 
3 J. Schmookler, Invention and Economic Growth, Cambrige, CUP 1966. 
4 K.H. Oppenländer, Empirische Wirtschaftsforschung als Grunlage für unternehmerisches 

und wirtschaftspolitisches Handeln, Duncker und Humbolt, Berlin 2000. 
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tworzenia, rozwijania i wprowadzania nowych wartości w produktach lub nowych 

połączeń środków i zasobów, które są nowością dla tworzącej lub wprowadzającej 

je jednostki. W niniejszym artykule posłużono się pojęciem innowacji sensu largo. 

Podejście takie wydaje się odpowiednie z punktu widzenia pozyskania wiarygod-

nych danych wśród małych i średnich przedsiębiorców uczestniczących w badaniach 

ankietowych, którzy rozumują pojęcie innowacji często w swoisty dla siebie sposób.  

Warto także wskazać specyficzne cechy sektora MSP, które dają mu przewagę 

konkurencyjną nad dużymi organizacjami pod względem kreowania innowacji. Na-

leżą do nich przede wszystkim wysoka zdolność adaptacji i koncentracji, elastycz-

ność działania oraz zalety wewnętrznej komunikacji
5
. Podobnie jak w odniesieniu do 

pojęcia innowacji, tak i w tym zakresie nie ma jednoznacznych teorii wskazujących na 

przewagę małych bądź dużych podmiotów.  

Przykładowo, jedna z koncepcji zakłada dynamiczną komplementarność ról 

małych i dużych firm w innowacjach w zależności od cyklu życia całego sektora
6
. 

Najbardziej znany jest model innowacji przemysłowej stworzony przez Aberna-

thy’ego oraz Utterbacka
7
, który zakłada, że zarówno małe, jak i duże przedsiębior-

stwa pełnią różne role w zależności od fazy cyklu życia produktu a także typu reali-

zowanej innowacji (produktowej bądź procesowej). Rozwinięciem przedstawionej 

teorii były koncepcje Pavitta
8
, Dankbaara

9
, a także Breschiego i Malerby

10
.  

Przewagą konkurencyjną podmiotów w zakresie kreowania innowacji może 

stać się także świadome i umiejętne stosowanie przez zamawiających przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Warto więc sprawdzić, na ile ten instrument 

wpływa na innowacyjność małych i średnich podmiotów, które przynajmniej jedno-

krotnie były zwycięzcami postępowań przetargowych. Może to być niezwykle intere-

sujące, jeśli weźmie się pod uwagę liczebność najmniejszych podmiotów na rynku oraz 

ich szerokie uczestnictwo w rynku zamówień publicznych. 

 

 

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw uczestniczących  

w rynku zamówień publicznych w świetle badań empirycznych 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że około 45% małych i średnich przedsię-

biorstw, którym udało się wygrać postępowania przetargowe było aktywnych inno-

                                                           
5 Warto jednak pamiętać, że w zakresie argumentów natury materialnej przewagę 

konkurencyjną mają duże podmioty. 
6 Pogląd taki głoszą przedstawiciele nauk ekonomicznych zwani neoschumpeterianami, do 

których należą m.in. Pavitt, Freeman, Winter, Drucker, Nelson. 
7 W.J. Abernathy, J.M. Utterback, Patterns of Industrial Innovation, „Technology Review” 

1978, June/July. 
8 K. Pavitt, Sectoral Patterns of Technological Change: Towards a Taxonomy and Theory, 

„Research Policy” 1984, vol. 13. 
9 B. Dankbaar, Patterns of Technology Management in European Firms: An Overview, Ox-

ford University Press, Oxford–New York 1996, s. 28. 
10 S. Breschi, F. Malerba, Sectoral Innovation Systems: Technological Regimes, Schumpeterian 

Dynamics, and Spatial Boundaries, w: Systems of Innovation. Technologies. Institutions and 

Organizations, red. Ch. Edquist, Pinter, London–Washington 1997. 
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wacyjnie w 2013 roku
11

. Największa ich część funkcjonuje na rynku jako osoby 

fizyczne (65%) oraz spółki (27%). Większość przedsiębiorców ma wykształcenie 

wyższe (57%) oraz średnie (36%). Największy odsetek stanowią osoby w wieku 31–

45 lat (40%) o stażu pracy 3–5 lat.  

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki badań dotyczące aktywności innowacyjnej 

MSP uczestniczących w przetargach publicznych w latach 2008–2013. 

Rysunek 1. Ocena aktywności innowacyjnej MSP biorących udział w badaniu w latach  

2008–2010 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Z danych zaprezentowanych na rysunku 1 wynika, że największy przyrost in-

nowacji wśród firm sektora MSP uczestniczących w postępowaniach przetargowych 

uzyskuje się w kategorii 1–2 innowacje. Co prawda przedsiębiorstw, które nie wdra-

żają żadnych innowacji wciąż na rynku zamówień publicznych jest większość, nie-

mniej jednak umiarkowany wzrost liczby innowacji we wspomnianej wcześniej 

kategorii świadczy o poprawie ich świadomości w związku ze zwiększaniem się 

konkurencyjności lub o ich poprawiającej się sytuacji ekonomicznej. 

Warto więc postawić pytanie czy jednostki zobligowane w Polsce do stosowa-

nia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wykorzystują możliwości ma-

łych i średnich firm i włączają do dokumentacji przetargowej zapisy, dzięki którym 

można podnieść poziom zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych. Uzyska-

ne w tym zakresie wyniki badań wydają się zatrważające, gdyż jak się okazuje, tylko 

17 przedsiębiorstwom wygrywającym postępowanie przetargowe i będącym aktyw-

nymi innowacyjnie udało się sprzedać swoją innowację instytucjom publicznym. 

Stanowi to niespełna 3% wszystkich zbadanych podmiotów. Uzyskane wyniki 

świadczą o bardzo słabym popycie polskich zamawiających na innowacje i mało 

profesjonalnym przygotowaniu dokumentacji przetargowej. Spośród innowacyjnych 

rozwiązań najczęściej kupowanych przez państwo wymienić należy specjalistyczny-

                                                           
11 Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie wprowadziło 

przynajmniej jedną innowację produktową lub procesową lub realizowało w tym okresie 

przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w badanym 

okresie (niezakończony sukcesem) lub nie został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest 

kontynuowany). 
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sprzęt komputerowy, innowacyjne metody transportu oraz nowoczesne technologie 

produkcyjne
12

. 

Przedstawione wyniki badań motywują do dalszej diagnozy w zakresie inno-

wacyjności firm sektora MSP, biorących udział w przetargach, polegającej na od-

powiedzi na pytanie, które czynniki w największym stopniu blokują zakup innowa-

cji przez instytucje zamawiające. Na rysunku 2 zaprezentowano najczęściej powta-

rzające się problemy w tym zakresie. Wyniki nie sumują się do 100%, gdyż ankie-

towani przedsiębiorcy mogli wskazać kilka spośród zaproponowanych odpowiedzi 

jak również dopisać własne. 

Rysunek 2. Czynniki blokujące zakup innowacji przez instytucje zamawiające w opinii przed-

siębiorstw sektora MSP 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Jak wynika z badań największymi barierami zakupu innowacji pochodzących 

od małych i średnich przedsiębiorców w Polsce są: nagminnie stosowane przez za-

mawiających kryterium najniższej ceny w postępowaniach przetargowych, brak 

dobrego prawa, jak również zbyt duże ryzyko związane z innowacją. O ile dwa 

ostatnie czynniki są obiektywne i wynikają z niespójności przepisów dotyczących 

postępowań przetargowych oraz charakteru finansowania jednostek publicznych,  

o tyle pierwszy wynika jednoznacznie z wygody zamawiających i braku wiedzy na 

temat konsekwencji stosowania kryterium prowadzącego z reguły do uzyskania 

rozwiązania już wcześniej sprawdzonego, aczkolwiek niekoniecznie nowoczesnego. 

Ciekawe wyniki uzyskuje się konfrontując liczbę rozwiązań o charakterze in-

nowacyjnym z wynikami finansowymi małych i średnich przedsiębiorstw
13

. Prze-

prowadzone badania wskazały na zależność wyników finansowych przedsiębiorstw 

sektora MSP od ich aktywności innowacyjnej, a zwłaszcza liczby wdrażanych przez 

nie innowacji. Korelując uzyskane wyniki badań z poprawą rentowności i płynności 

                                                           
12 A. Borowiec, Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje, 

Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s. 123. 
13 Bardziej szczegółowe wyniki badań w tym zakresie: A. Borowiec, Zamówienia publiczne 

jako instrument wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Politechniki 

Poznańskiej, Poznań 2008. 
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finansowej, związaną z uczestnictwem w przetargach, należy w jak największym 

stopniu promować udział tych firm w zamówieniach publicznych. 

W rozważaniach nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw bio-

rących udział w zamówieniach publicznych warto wziąć pod uwagę ich strategie 

wdrażania nowych rozwiązań. Wyniki badań wskazują, że zdecydowana większość 

firm biorących udział w przetargach uwzględnia w swojej strategii cele, które odno-

szą się do działań innowacyjnych. Co więcej, odpowiedzi wskazane przez wyko-

nawców napawają optymizmem, gdyż co roku odsetek pozytywnych stwierdzeń  

w tym zakresie utrzymuje się na niezmienionym, dość wysokim poziomie lub nie-

znacznie rośnie. Wyniki badań dotyczących strategii proinnowacyjnych firm biorą-

cych udział w zamówieniach publicznych przedstawiono na rysunku 3. 
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Rysunek 3. Odsetek firm sektora MSP biorących udział w zamówieniach publicznych  

i uwzględniających w swojej działalności strategię proinnowacyjną 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Jak wynika z danych zaprezentowanych na rysunku 3, coraz większa liczba 

firm sektora MSP, biorąca udział  w przetargach publicznych uwzględnia w swojej 

działalności strategie proinnowacyjne. Korelując te dane z wielkością firmy i rodza-

jem prowadzonej przez nią działalności należy dodatkowo stwierdzić, że dane te nie 

mają wpływu na to czy przedsiębiorstwo ma zapisy w strategii dotyczące innowa-

cyjności. Warto także zwrócić uwagę, że wyniki dotyczące dysponowania strategią 

dotyczącą wdrażania innowacji pokrywają się w dużej mierze z aktywnością proin-

nowacyjną badanych przedsiębiorstw. Aż 88% spośród aktywnych innowacyjnie 

firm sektora MSP ma strategie proinnowacyjne. 

W trakcie przeprowadzonych badań zapytano także ankietowanych – jakie cele 

swojej działalności innowacyjnej uważają za najważniejsze. Ich odpowiedzi sugeru-

ją, że w największym stopniu cele te dotyczą przede wszystkim poprawy jakości 

produktów oraz zwiększenia wolumenu obrotu, natomiast w najmniejszym – 

zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Hierarchia wspomnia-

nych celów jest bardzo podobna i nie ma na nią wpływu wielkość ankietowanego 

przedsiębiorstwa. Odpowiedzi wskazują jednak na konkretny rodzaj innowacji, któ-

ry jest preferowany przez firmy sektora MSP i którym dla przedsiębiorstw biorących 

udział w rynku zamówień publicznych są przede wszystkim innowacje produktowe. 

Z badań wynika także, że największą świadomość proekologiczną wśród badanych 

podmiotów wykazują przede wszystkim średnie przedsiębiorstwa. 
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Interesujące wyniki badań wśród firm sektora MSP biorących udział w prze-

targach publicznych uzyskano także w kontekście warunków, które w opinii tych 

podmiotów pozwalają na tworzenie oraz wdrażanie innowacji. Zdecydowana więk-

szość ankietowanych postawiła bowiem na dostęp do źródeł finansowania, a także 

mniej skomplikowane procedury prawne. Badane przedsiębiorstwa wskazywały 

ponadto na potrzebę korzystania z usług wykwalifikowanej kadry pracowników, 

możliwości jej szkolenia oraz dostęp do nowoczesnych metod wytwarzania i pro-

dukcji. Ogólnie należy stwierdzić, że poziom aktywności innowacyjnej małych  

i średnich firm, która wynika z przeprowadzonych badań, zależy od wielu czynni-

ków, tylko w różnym nasileniu. Warto przy tym jednak zauważyć, że głównie osoby 

z wykształceniem wyższym zaznaczały rolę szkoleń oraz odpowiednich kwalifikacji 

w procesie kreowania innowacji przez swoje firmy. Osoby te z reguły reprezentowa-

ły średnie przedsiębiorstwa. Z wyników wspomnianych badań można wyciągnąć 

jeszcze jeden ciekawy wniosek, że to głównie uwarunkowania wewnętrzne, w opinii 

wykonawców biorących udział w przetargach, pobudzają MSP do aktywności inno-

wacyjnej. 

Niepokojące wyniki uzyskano badając korzyści wynikające z wdrażania roz-

wiązań zakupionych przez instytucje publiczne. Z badań wynika bowiem, że insty-

tucje te, kierując się przede wszystkim przesłankami ekonomicznymi, nie są gotowe 

zapłacić za nowoczesne rozwiązanie więcej niż w przypadku standardowego, wy-

muszając tym samym niekorzystną dla firm relację cena–jakość. Problem ten powo-

duje, że wielu przedsiębiorców prowadzących małe i średnie podmioty zniechęca się 

do udziału w przetargach i woli swój produkt sprzedać pomijając rynek zamówień 

publicznych. Sytuacja ta potwierdza, jak się wydaje, niski odsetek innowacyjnych 

dostaw, usług i robót budowlanych zakupionych w ostatnich latach przez instytucje 

publiczne. 

Jedno z ostatnich pytań zadanych ankietowanym dotyczyło źródeł informacji 

małych i średnich przedsiębiorstw związanych z wykorzystaniem innowacji oraz ich 

istnieniem na rynku. Okazuje się, że podstawowym źródłem dla ankietowanych są 

klienci (64%) oraz konkurencja (51%). Świadczy to o dominacji źródeł zewnętrz-

nych w kształtowaniu działalności innowacyjnej firm sektora MSP. Warto podkre-

ślić także niewielki odsetek odpowiedzi wskazujących na współpracę tych podmio-

tów z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Odsetek pozytywnych odpowiedzi 

wskazujących na taką współpracę wynosił wśród ankietowanych zaledwie 2%. Wy-

niki takie każą podać w wątpliwość skuteczną współpracę małych i średnich przed-

siębiorców ze światem nauki w Polsce. 

Ostatnie pytanie, zadane ankietowanym firmom sektora MSP uczestniczącym  

w rynku zamówień publicznych, dotyczyło najważniejszych etapów wdrażania przez 

nie innowacji. Ankietowani najczęściej wskazywali działania dotyczące analizy 

skutków ekonomicznych innowacji a także oceny ryzyka dotyczącego wprowadze-

nia innowacji na rynek. Najmniejszym odsetkiem wskazań badanych przedsię-

biorstw cieszyła się natomiast odpowiedź dotycząca zorganizowania zespołu odpo-

wiedzialnego za realizację innowacji. Wyniki te mogą nieco dziwić, gdyż to osoby 

uczestniczące w tworzeniu innowacji bardzo często warunkują prawidłową realiza-

cję całego przedsięwzięcia. 
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Podsumowanie 

 

Wyniki badań dotyczących działalności innowacyjnej uzyskane na próbie 579 

małych i średnich przedsiębiorstw, biorących udział w rynku zamówień publicz-

nych, wskazują na stosunkowo duży potencjał tej grupy podmiotów w tworzeniu  

i dostarczaniu na rynek nowych rozwiązań. Wynika z nich, że szersza akcesja w tym 

rynku jest szansą dla całej gospodarki na kreowanie znacznie większego niż dotych-

czas popytu na innowacje. Obraz firmy sektora MSP wyłaniający się z badań, to 

obraz podmiotu umiarkowanie innowacyjnego, którego potencjał w tworzeniu in-

nowacji nie jest należycie wykorzystany przez instytucje zamawiające. Duża liczba 

najmniejszych przedsiębiorstw uznaje innowacje za ważną przesłankę swojej strate-

gii i chce na ich bazie budować swój udział w rynku.  

Państwo nie stwarza jednak w Polsce tej grupie firm odpowiednich warunków 

do sprzedaży swoich innowacyjnych pomysłów, co wynika zarówno ze stanu praw-

nego, jak i wypowiedzi samych przedsiębiorców. Rośnie więc rola skutecznej poli-

tyki państwa w zakresie kreowania popytu na innowacje przez jednostki dysponują-

ce środkami publicznymi. 
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INNOVATIVE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ENGAGED IN 

PUBLIC PROCUREMENT MARKET IN THE LIGHT OF EMPIRICAL STUDIES  

 

Summary 

 

The purpose of this article is to answer the question whether the companies involved in 

public procurement are active innovatively and to what extent due zama-tracting are forced to 
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apply innovative solutions in tendering procedures-weight. To answer these questions used  

a survey conducted on a sample of 579 entrepreneurs who have managed to win the tender. 

 

Keywords: small and medium-sized enterprises, innovation, public procurement 
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INNOWACYJNY MODEL WSPÓŁPRACY UCZELNIA WYŻSZA–BIZNES 

SZANSĄ NA WZMOCNIENIE KONTAKTÓW PRZEDSIĘBIORCÓW  

Z SEKTOREM NAUKI 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono innowacyjne podejście do problemu zacieśnienia 

współpracy uczelni (i ich pracowników) z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

Przedstawiony projekt symbiozy przemysłu i nauki proponuje z jednej strony uzy-

skiwanie obopólnych korzyści wynikających z takiej współpracy przez przedstawie-

nie przemysłowi konkretnej oferty dostępu do wiedzy i potencjału naukowego,  

a z drugiej strony ukierunkowanie finansowania badań naukowych, mających na 

celu właściwe zarządzanie przez wprowadzanie innowacji. Podjęcie tej inicjatywy  

i dostosowanie jej do warunków polskiej rzeczywistości wpłynie z pewnością na 

rozwój naukowego zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, które poszu-

kują coraz to nowych możliwości swojego rozwoju. 

 

Słowa kluczowe: innowacje, współpraca, małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie 

wyższe 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej i postępujący proces wiązania go-

spodarki krajowej z jednolitym rynkiem europejskim zaangażował najwyższe szcze-

ble administracji państwa, wszystkie szczebel samorządów terytorialnych oraz sek-

tor publiczny do realizacji polityki rozwojowej służącej stworzeniu gospodarki opar-

tej na wiedzy. Postulat ten wynika z faktów potwierdzonych empirycznie, że we 

współczesnym świecie przewagę konkurencyjną i trwały rozwój osiągają te kraje, 

które inwestują w innowacyjność, edukację oraz wspierają badania i wdrażanie 

nowoczesnych technologii. Uwarunkowania te postawiły zarówno polskie przedsię-

biorstwa, a zwłaszcza małe i średnie (MSP), jak i instytucje z ich otoczenia, m.in. 

uczelnie wyższe, przed wieloma wyzwaniami. Podjęcie owych wyzwań wymusza 

coraz szersze i coraz częstsze wzajemne kontakty. W związku z tym zasygnalizowa-

na problematyka ukierunkowała niniejsze opracowanie na zaprezentowanie, po 

pierwsze, nowych uwarunkowań rozwojowych z punktu widzenia polskich przed-

siębiorców oraz polskiej nauki, po drugie, przedstawienie pionierskiego projektu 

współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, który miejmy 



 Innowacyjny model współpracy... 293 

 

nadzieję w przyszłości przyczyni się do zintensyfikowania tejże współpracy i po-

zwoli na pogodzenie wszystkich interesów uczelni wyższych, kadry naukowej  

i przedsiębiorców jako potencjalnie zainteresowanych transferem wiedzy ze sfery 

nauki do sfery gospodarki. 

 

 

Polscy przedsiębiorcy potrzebują innowacji 

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to wiodący sektor gospodarki, od-

grywający niezwykle istotną rolę na całym świecie. Przedsiębiorstwa te są ważnym 

elementem procesu zmian strukturalnych, które mają na celu tworzenie nowych 

miejsc pracy i ogólny rozwój gospodarczy. Mają wiele cech, które stanowią o ich 

sile: szybki proces decyzyjny, prostą strukturę organizacyjną oraz umiejętność szyb-

kich dostosowań do zmian rynkowych
1
. 

Ostatnia dekada to okres ogromnych zmian w zarządzaniu tymi przedsiębior-

stwami. Ich siła i charakter są porównywalne z przełomem, jaki wywołała rewolucja 

przemysłowa. Do najważniejszych przesłanek tych zmian, zwanych też przez nie-

których megatrendami, należą – przyspieszenie technologiczne, hiperkonkurencja 

oraz globalizacja gospodarki
2
. Uwarunkowania te postawiły kadrę zarządzająca 

przed wieloma wyzwaniami. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć rosnące 

wymagania i zmienność oczekiwań klientów, zainteresowanych coraz bogatszym 

wyborem kierowanych do nich produktów, coraz szerszą i bardziej wyrafinowaną 

konkurencję oraz konieczność nieustannego wdrażania nowości, służącą mi.in. pod-

noszeniu konkurencyjności oferty firmy
3
.  

Podjęcie omawianych wyzwań wymusiło coraz szersze i coraz szybsze wpro-

wadzanie zmian we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw sektora. 

Zmiany, o których mowa określane są współcześnie jako innowacje. Sukces firmy 

na konkurencyjnym rynku zależy od jej zdolności dostosowywania się do ciągłych 

zmian, jakie zachodzą w otoczeniu. Zmiana stanowi fundament rozwoju przedsię-

biorstwa, jest nieuchronna i nieunikniona. Nieprawdziwe jest dlatego twierdzenie, że 

wprowadzanie innowacji jest ryzykowne – odwrotnie, to brak innowacji stanowi 

zagrożenie dla istnienia i funkcjonowania przedsiębiorstwa
4
. Jedną z głównych 

przyczyn wdrażania innowacji jest potrzeba osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, 

                                                 
1 Zob. więcej I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, Innowacyjność sektora MŚP w teorii 

i praktyce, w: Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji, red. I. Dudzik-

Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 

Bielsko-Biała 2012. 
2 Zob. więcej I. Dudzik-Lewicka, Globalizaja gospodarki jako determinanta kreująca per-

spektywy rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych regionu bielsko-bialskiego, w: Tendencje  

w zarządzaniu organizacjami – teraźniejszość i przyszłość, red. R. Barcik, Z. Zontek, Wyd. 

Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008. 
3 Strategiczny plan rozwoju firmy oparty o technologie i innowacje, www.ris-pomorskie. 

pg.gda.pl (16.10.2014). 
4 Por. Zarządzanie innowacjami, red. J. Bogdanienko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

1998, s. 10; J. Knap-Stefaniuk, Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw, www.wsz-

pou.edu.pl (15.11.2008). 

http://www.ris-pomorskie.pg.gda.pl/
http://www.ris-pomorskie.pg.gda.pl/
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a innowacje właśnie stanowią główne ogniwo trwałej przewagi konkurencyjnej 

współczesnych firm. Innowacje są elementem przedsiębiorczości i mają dla przed-

siębiorstwa znaczenie strategiczne – są warunkiem jego rozwoju i utrzymania się na 

rynku. Wprowadzanie innowacji powinno być dlatego zawarte w strategii firmy  

i powinno być jednym z jej strategicznych priorytetów
5
.  

O tym jak wielkie znaczenie dla istnienia przedsiębiorstwa ma innowacyjność 

przekonali się już przedsiębiorcy z krajów o wysokiej dynamice rozwoju. To dla 

nich właśnie innowacje stanowią priorytet strategiczny. Jak wykazało badanie prze-

prowadzone przez The Boston Consulting Group, innowacje były najważniejszym 

priorytetem strategicznym dla 40% firm na świecie i znajdowały się w czołowej 

trójce na liście priorytetów dla ponad 70% firm. Ponad 90% szefów firm twierdziło, 

że organiczny wzrost przez innowacje jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu w ich 

branży. Blisko trzy na cztery firmy przyznało, że przełom innowacyjny jest ko-

nieczny
6
. 

Innowacje są zatem ważnym zjawiskiem współczesnego życia gospodarczego  

i istotnym czynnikiem rozwoju. Przynoszą korzyści producentom, konsumentom  

i instytucjom. Innowacje są szczególnie istotne dla przedsiębiorstw. Firma, aby móc 

rozwijać się dynamicznie, potrzebuje innowacji, tj. nowych produktów, usług, tech-

nologii, systemów operacyjnych, metod zarządzania. W sektorze MSP mniej jest 

zazwyczaj przedsiębiorstw wprowadzających innowacje niż wśród dużych firm. 

Wynika to z faktu samego zakresu działania tychże przedsiębiorstw, które częściej 

oparte są na jednym rodzaju produktu czy usługi, więc prawdopodobieństwo wpro-

wadzania zmian jest tam mniejsze niż w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej ofercie 

i rozbudowanych procesach, jak w przypadku większości dużych firm
7
. Należy 

jednak pamiętać, że to sektor MSP stanowi siłę napędową polskiej gospodarki. I to 

właśnie innowacyjność firm z tego sektora, przedsiębiorczość i konkurencyjność 

odgrywa istotną rolę z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Aby dorównać 

 światowym standardom i zdobyć konkurencyjną pozycję na globalnym rynku, pol-

scy przedsiębiorcy muszą skupić się na rozwoju innowacyjności, czyli powinni 

zacząć działać jednocześnie lepiej i inaczej
8
. 

 

 

 

                                                 
5 Por. J. Macias, Innowacje warunkiem rozwoju i międzynarodowej konkurencyjności, „Pro-

blemy Jakości” 2008, nr 4, s.14. 
6 M. Kamińska, Firmy zwiększają wydatki na innowacje, www.pit.egospodarka.pl 

(15.11.2008). 
7 P. Wojnicka E., Klimczak, Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach,  

w: Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania społeczne determinanty, red. 

A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2008, s. 7. 
8 Por. I. Dudzik-Lewicka, Innovative actions in small and medium business entities, w: Mar-

ket concentration and economy, red. T. Bernat, Series of Monographs: Macro & microeco-

nomics, case study, vol. 7, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010; I. Dudzik-Lewicka, 

Innowacje jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rozwoju, 

koncepcje i metody zarządzania organizacajmi, red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec,  

W. Waszkielewicz, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010. 
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Sektor nauki w centrum procesów innowacyjnych polskiej gospodarki 

 

„Nauka i szkolnictwo wyższe są kluczem do rozwoju Polski” – powiedziała 

minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska w Sejmie w sierp-

niu 2014 roku. Pani minister przedstawiła najważniejsze cele, jakie stoją przed re-

sortem w najbliższym czasie. Zaliczyła do nich, po pierwsze, jakość nauki i wzrost 

jej międzynarodowej pozycji. Po drugie, dążenie do tego, żeby nauka była w cen-

trum wszystkich procesów innowacyjnych, innowacyjnej gospodarki. Po trzecie, 

podejmowanie działań na rzecz lepszego przygotowania absolwentów do wymagań 

rynku pracy.  

Działania na rzecz innowacyjności ministerstwa maja na celu zintensyfikowa-

nie współpracy świata nauki i świata biznesu oraz dążenie do tego, aby oba środowi-

ska nabrały do siebie wzajemnie zaufania. Z jednej strony polska nauka dysponuje 

przecież odkryciami i wynalazkami, które naukowcy mogliby z pożytkiem dla siebie 

i uczelni komercjalizować, z drugiej strony – przedsiębiorcy mogliby finansować 

badania zmierzające do rozwiązań, które są potrzebne na rynku. Współpraca między 

uczelniami a przemysłem jest więc nieodzowna. Ministerstwo chce doprowadzić do 

szybkiego realizowania projektów od pomysłu do rynku, w czym ma pomóc wdra-

żane właśnie „uwłaszczenie naukowców”. W listopadzie 2014 roku podpisano rów-

nież umowę między Polską, a Stanami Zjednoczonymi, dzięki której rozpocznie się 

realizacja Polsko-Amerykańskiego Programu Innowacji
9
. 

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał długo oczekiwaną przez uczel-

nie, naukowców i studentów ustawę dotyczącą szkolnictwa wyższego. Nowe prawo 

weszło w życie 1 października 2014 roku. Wśród wielu ważnych zmian, jedna jest 

bardzo istotna dla zwiększania innowacyjności polskiej nauki. Innowacyjność to 

największe wyzwanie, wymaga zmiany kultury, postaw, ale też nowych rozwiązań 

prawnych. Jednym z nich jest wspomniane już „uwłaszczenie naukowców” zapisane 

w tej ustawie. Dzięki nowym przepisom uczelnia i wynalazca będą mogli sami de-

cydować, jak komercjalizować wynalazek, a jeśli uczelnia nie będzie zainteresowa-

na współpracą, to naukowiec może nabyć prawa do wyników badań naukowych. 

Proste zasady komercjalizacji wyników badań naukowych otwierają uczelnie 

na innowacje i sprzyjają gospodarce. Rozwój krajów, które uznajemy dziś za lide-

rów światowej gospodarki, oparty jest na innowacyjnych badaniach i szybkim 

wprowadzaniu wynalazków na rynek. W Polsce w ostatnich latach rosną nakłady 

państwa na badania i rozwój. Choć teraz niski, wzrasta udział biznesu w strukturze 

wydatków na innowacje. Obecnie jest to 37,2%. Optymistycznie brzmią informacje 

pochodzące z najnowszego raportu firmy Deloitte „Badania i rozwój. Raport 2014”. 

Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badaw-

czo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 roku o ponad 10%. 47,2% ba-

danych firm planuje wzrost wydatków na naukę w ciągu roku, dwóch lat (z 36,6%). 

A ponad 60% przedsiębiorców zapowiedziało zwiększenie wydatków w najbliż-

szych trzech, pięciu latach (wzrost z 51,2%)
10

. 

                                                 
9 Najważniejsze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w najbliższych miesią-

cach, www.nauka.gov.pl (13.10.2014). 
10 Otwieramy uczelnie na innowacje, www.nauka.gov.pl (13.10.2014). 

http://www.nauka.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/
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Przywołane powyżej wyniki badań pozwalają wysunąć tezę, ze świat biznesu 

liczy na współpracę z światem nauki. Z kolei nauka potrzebuje inwestorów spoza 

sektora budżetowego. Nowe przepisy komercjalizacji zbliżają biznes i naukę i są 

dobrym bodźcem dla innowacji.  

 

 

Model trójstronnej współpracy: uczelnia – przedsiębiorstwo – pracownicy 

naukowo-dydaktyczni/studenci/doktoranci 
 

Projekt „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyż-

szymi i przedsiębiorstwami, oparty na systemie wdrażania nowych technologii”
11

 to 

skomplikowane i pionierskie przedsięwzięcie, mające na celu zintensyfikowanie 

kontaktów naukowców ze sferą praktyki, polegające na testowaniu autorskiego 

modelu wspólnego wdrażania technologii przez uczelnię i firmy, przy jednoczesnym 

zaangażowaniu kadry akademickiej, studentów i pracowników przedsiębiorstw. 

Zgodnie bowiem z założeniami POKL, projekty innowacyjne testujące (PIT) to 

projekty, których celem jest wypracowanie pewnego określonego rozwiązania. Na-

stępnie zaś upowszechnienie go i włączenie do głównego nurtu polityki i praktyki. 

Projekty te nastawione są na badanie i wdrażanie konkretnych nowych modeli, któ-

rych niezbywalnym elementem jest innowacyjność.  

Projekt realizowany przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akade-

mii Techniczno-Humanistycznej, przy współpracy z partnerami słowackimi – Uni-

wersytetem Technicznym w Żylinie oraz organizacją pozarządową CEIT n.o.  

w Żylinie, służyć ma rozwiązaniu problemu niekorzystnych uwarunkowań współ-

pracy między uczelniami a sektorem biznesu. Przedsięwzięcie jest, co warto podkre-

ślić, odpowiedzią na realny problem, z którym borykają się jednostki badawczo-

rozwojowe w całym kraju. Jest nim zbyt małe zaangażowanie uczelni w działania 

B+R i niskie zainteresowanie przedsiębiorców ofertą jednostek naukowych w tym 

zakresie. Powodów takiego stanu rzeczy można wymienić wiele, np. stereotypowe 

postrzeganie uczelni jako nieprzystającej do realiów biznesowych, brak wypracowa-

nych wzorców współpracy przedsiębiorców i środowiska naukowego, niekorzystne 

uwarunkowania prawne, brak wiedzy dotyczącej komercjalizacji rozwiązań wśród 

naukowców itd.
12

 

Innowacyjność realizowanego projektu polega na wypracowaniu nowego mo-

delu współpracy uczelni wyższych z przedsiębiorstwami, takiego którego zastoso-

wanie w praktyce pozwoli wydatnie zwiększyć liczbę usług B+R świadczonych 

przez uczelnie wyższe na rzecz firm. Elementy wyróżniające model od rozwiązań 

dotychczas stosowanych to: 

 uregulowanie obszaru badań prowadzonych przez pracowników naukowo-

dydaktycznych poza godzinami pracy, w ramach umów cywilno-prawnych 

zawieranych z przedsiębiorcami, 

                                                 
11 Projekt „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przed-

siębiorstwami, oparty na systemie wdrażania nowych technologii” współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
12 Więcej informacji na www.innowacjebielsko.pl (14.10.2014).  

http://www.innowacjebielsko.pl/
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 wysoki poziom użyteczności w odniesieniu do przedsiębiorców, 

 nastawienie na promocję kultury innowacyjnej wśród przedsiębiorców i nawią-

zywanie trwałych relacji nauka–biznes. 

Innowacyjny model współpracy znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy firma 

zamierzająca wdrożyć do produkcji nową maszynę, urządzenie, rozwiązanie techno-

logicznie o mniejszej skali lub zamówić usługę badawczo-rozwojową, zgłasza zapo-

trzebowanie na wiedzę, pozwalającą dokładnie doprecyzować warunki wdrożenia 

danej maszyny, urządzenia, rozwiązania technologicznego do jej specyficznych 

warunków produkcyjnych, technologicznych, związanych z danym produktem. 

Współpraca ta powinna następować w układzie: firma zawiera umowę z uczel-

nią (np. Centrum Innowacji i Transferu Technologii) o organizację całego procesu, 

udostępnienie miejsca, wytypowanie zespołu badawczego do wykonania tych prac, 

jak również kosztów ponoszonych przez uczelnię w związku z realizacją zlecenia, 

za to płaci uczelni ustaloną sumę, natomiast wynagrodzenia pracowników naukowo-

dydaktycznych, studentów, doktorantów uczestniczących w tym zleceniu pokrywa 

firma bezpośrednio, na podstawie zawartych z nimi umów. Rozwiązanie to pozwoli 

na: 1) wyłączenie pensji naukowców z narzutów wynikających z umowy o pracę 

(ZUS), przez co wynagrodzenie stanie się dla nich bardziej atrakcyjne; 2) obniżenie 

ogólnego kosztu usługi dla przedsiębiorstwa (pomniejszenie kosztu usługi o podatek 

VAT, płatności częściowe); 3) zwiększenie kontroli przedsiębiorstwa nad zleceniem 

(bezpośrednie zatrudnienie wykonawców przez przedsiębiorstwo pozwala na więk-

szą kontrolę nad zatrudnionym zespołem, przez co zwiększa się pewność przedsię-

biorstwa co do realizacji usługi, jej jakości itp.); 4) włączenie w etap badań pracow-

ników przedsiębiorstwa, którzy będą ukierunkowywać ich wyniki na wymiar prak-

tyczny z uwzględnieniem konkretnych warunków i potrzeb przedsiębiorstwa (wyż-

sza wartość aplikacyjna badań); 5) zdobycie przez pracowników naukowo-

dydaktycznych, studentów i doktorantów doświadczenia w praktyce gospodarczej 

(bezpośrednie zatrudnienie w przedsiębiorstwie); 6) uzyskanie maszyny, urządzenia 

przygotowanych do produkcji z opisanymi procedurami (wiedza zostaje utrwalona, 

firma może tę wiedzę magazynować, dystrybuować między pracowników itp.); 7) 

uzyskanie czasowego dostępu przez pracowników naukowo-dydaktycznych, studen-

tów i doktorantów do wielu innowacyjnych maszyn i urządzeń, których uczelnia nie 

jest w stanie nabyć z własnych środków lub ich nabycie nie jest uzasadnione z punk-

tu widzenia wykorzystania w procesie dydaktycznym czy badaniach naukowych. 

Znacznie rozszerzy to także kontakt i współpracę sfery nauki ze sferą praktyki, co 

pozwoli na wykorzystanie najnowszych osiągnięć wiedzy w procesie dydaktycz-

nym, a studentom i doktorantom umożliwi nawiązanie kontaktów z firmami.  

Dzięki realizacji projektu zostanie wypracowany nowatorski model wdrożenia 

maszyny do produkcji, niestosowany jeszcze obecnie w polskich uczelniach (po-

dobne rozwiązania występują u partnerów słowackich, którzy są zaangażowani  

w projekt w ramach komponentu ponadnarodowego). Istotną funkcją tego modelu 

jest umożliwienie kadrze naukowej wykonywania prac B+R na rzecz firm poza 

godzinami pracy, pod patronatem zatrudniającej ich uczelni, oficjalnie – na warun-

kach bardziej konkurencyjnych finansowo i organizacyjnie. Proponowanym rozwią-

zaniem alternatywnym w modelu jest założenie przez pracowników naukowo-

dydaktycznych lub pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i doktoran-
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tów umowy konsorcjum na czas realizacji usługi, która reguluje relacje między 

członkami zespołu, odpowiedzialność za realizację usługi itd. Zawarcie takiej umo-

wy pozwoli na tworzenie m.in. międzyuczelnianych zespołów badawczych (możli-

wość włączenia pracowników)
13

.  

 

 

Podsumowanie  

 

Brak wypracowanych wzorców współpracy miedzy przedsiębiorcami i środo-

wiskiem naukowym, jak również pewne uprzedzenia do siebie tychże środowisk 

utrudniały w znacznej mierze nawiązanie wzajemnych kontaktów do tej pory. Jak 

wykazano w niniejszym opracowaniu współcześnie świat praktyków liczy na pomoc 

świata teoretyków i odwrotnie, co oznacza, że należy próbować wprowadzać zmia-

ny, przełamywać lody, aby na zasadzie małych kroczków budować wzajemne za-

ufanie, które z kolei pozwoli na zintensyfikowanie kontaktów między wykładowca-

mi i przedsiębiorcami, które to kontakty zaowocują transferem wiedzy ze sfery na-

uki do sfery gospodarki. Zaproponowany model powinien spełnić swoje zadanie, 

przynosząc korzyści obu stronom. Zastosowanie tego narzędzia będzie ze strony 

uczelni nowym podejściem do problematyki sposobu organizacji badań na rzecz 

gospodarki. Wzmocni ono pozycję uczelni w relacjach z biznesem, kadrze akade-

mickiej oraz studentom i doktorantom znacząco rozszerzy możliwości aplikacyjnego 

wykorzystania ich wiedzy naukowej w praktyce, a korzystającym z usług B+R fir-

mom otworzy dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowej i bazy laboratoryjnej, 

odpowiadającej ich potrzebom technologicznym z perspektywą pozyskania kompe-

tentnych specjalistów (np. absolwentów) do przyszłego wdrażania wyników prac 

B+R uzyskanych na uczelni. 
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Summary 

 

This elaboration presents an innovative approach to strengthening close cooperation be-

tween universities (and their staff) with small and medium enterprises. The proposed project 

of symbiosis between industry and science proposed obtaining mutual benefits of such coop-

eration by providing industry with specific offer of access to knowledge and scientific poten-

tial, and on the other hand, financing of scientific researches, aiming at proper management 

through innovations. Taking the initiative and adaptation it to the conditions of Polish reality 

will have certainly an influence on the development of scientific management of small and 

medium-sized enterprises, which are seeking ever new possibilities of development. 
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ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono zarys zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. 

W tym celu określono istotne elementy, które wpływają na zarządzanie procesami 

innowacyjnymi w przedsiębiorstwie. Na tle tych rozważań opracowano model po-

wiązań sieciowych procesu innowacyjnego, w którym przedstawiono etapy proce-

sów, jakie towarzyszą wdrażaniu nowego produktu, tj. od jego powstania aż do 

wycofania z rynku i zastąpienia go nowym w powtarzalnym niezamkniętym cyklu. 

W podsumowaniu zaprezentowano zagadnienia wdrażania nowego produktu  

w aspekcie sterowania jakością.  

 

Słowa kluczowe: zarządzanie, innowacje, przedsiębiorstwo 

 

 

Wprowadzenie 

 

W gospodarce wolnorynkowej celem, a zarazem miernikiem jakości zarządza-

nia przedsiębiorstwem, jest odniesienie sukcesu na rynku. Jedni menedżerowie uwa-

żają, że sukces przyniesie zaoferowanie klientom nowych produktów, inni natomiast 

twierdzą, że konkurować można nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością pro-

duktu, a nawet sposobem jego dostarczania. Oba te stanowiska dotyczą jednak tylko 

części możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej. W najbliższych latach w najko-

rzystniejszej sytuacji znajdą się przedsiębiorstwa, które nie tracąc czasu już od dawna 

i systematycznie wzmacniają swoją pozycję rynkową.  

Elastyczność działania i nowe rozwiązania w zarządzaniu, a przede wszystkim 

innowacyjność będą niezbędne dla utrzymania i poprawy pozycji konkurencyjnej. 

Sukces przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku zależy od jego zdolności dosto-

sowywania się do ciągłych zmian w otoczeniu. Zmiana stanowi fundament dla roz-

woju przedsiębiorstwa – jest nieuchronna. Organizacja pretendująca do miana przed-

siębiorstwa przyszłości musi wprowadzić zmiany w swoim systemie, strukturze  

i sposobach funkcjonowania oraz dostosowywać własną zmienność do dynamicznie 
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zmieniającego się otoczenia
1
.  

Współcześnie poza „tradycyjnymi” zasobami, do których zalicza się ziemię, 

kapitał i pracę, istotnym zasobem każdego przedsiębiorstwa staje się wiedza, która 

jest nie tylko zasobem, stanowi także podstawę do określenia istotnych elementów 

strukturalnych całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. To dzięki wiedzy 

każde przedsiębiorstwo tworzy, koordynuje i realizuje misję, strategię oraz plany. 

Określone w każdym przedsiębiorstwie cele powinny służyć nie tylko przedsiębior-

stwu jako całości, ale także każdemu działowi z osobna, jako cele cząstkowe. Cele 

wszystkie działów powinny być powiązane i skoordynowane ze sobą, ponieważ 

odrębność celów cząstkowych może generować dodatkowe koszty w innych dzia-

łach, a w konsekwencji w całym przedsiębiorstwie. Aby zapobiegać takim niespój-

nościom, konieczne staje się prowadzenie analizy kosztów, której celem powinna 

być: 

 identyfikacja wszystkich rodzajów działań, niezależnie od struktury organiza-

cyjnej przedsiębiorstwa, 

 określenie kosztów tych działań i czynności, 

 interpretacja informacji i przekazanie decydentom (menedżerom przedsiębior-

stwa), 

 optymalizacja kasztów jakości w przedsiębiorstwie, 

 organizowanie bieżącej obserwacji i rejestracja trendów kosztów jakości
2
. 

Celem tych działań jest zwrócenie uwagi na koszty, jakie mogą wystąpić  

w przedsiębiorstwie w procesie zarządzania nim. Ważne jest przy tym zwrócenie 

uwagi na te aspekty działań nowych, innowacyjnych, które niosą ze sobą wiele 

zmian w aspekcie całego przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu. Kluczowe dla prowa-

dzenia działalności i funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest wdrażanie in-

nowacji, które z ekonomicznego punktu widzenia powinny dać przedsiębiorstwu 

przewagę konkurencyjną na rynku, a co za tym idzie również przynieść określone 

zyski
3
.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty zarządzania innowacjami we 

współczesnym przedsiębiorstwie w warunkach globalnej konkurencji, zidentyfiko-

wanie istotnych elementów (determinant), które warunkują efektywne zarządzanie 

procesami innowacyjnymi, przedstawienie modelu procesu innowacyjnego i prezen-

tacji jego etapów oraz dokonanie przeglądu wybranych strategii wprowadzania 

nowego produktu na rynek. 

 

 

 

 

                                                           
1 K. Czyrka, Zarządzanie potencjałem ludzkim osób niepełnosprawnych w organizacjach, 

dysertacja doktorska, Wyd. PWSZ Gorzów Wlkp., Gorzów Wlkp. 2013, s. 55. 
2 J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, SGH, Warszawa 2005, s. 17. 
3 M. Matulewski, Strategie przedsiębiorstw w czasach powszechnej internacjonalizacji  

i globalizacji, w: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, red. L. Bukowski, Wyd. AGH  

w Krakowie, Kraków 2009, s. 61. 
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Determinanty procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie 

 

Nie każde przedsiębiorstwo jest/będzie innowacyjne. Wiele zależy od ambicji  

i aspiracji właścicieli przedsiębiorstw, jak i menedżerów zatrudnionych do zarzą-

dzania. Z modelu cyklu życia przedsiębiorstwa, proponowanym przez Churchilla  

i Lewisa
4
 wynika, że na pewnym etapie rozwoju właściciel podejmuje decyzję  

o utrzymaniu stanu istniejącego bądź też podejmuje decyzję o ekspansji firmy, jej 

dalszym rozwoju (w omawianym modelu jest to trzeci etap, określany jako „suk-

ces”). W pierwszym przypadku właściciel jest zadowolony z osiągniętego stanu 

rzeczy i może podjąć decyzję o wycofaniu się z kierowania firmą, powierzając to 

zadanie wynajętym menedżerom. Ich celem staje się utrzymanie status quo
5
. I wła-

śnie w takim przedsiębiorstwie rzadko powstają innowacje.  

Kolejnym powodem niskiego poziomu innowacyjności wśród przedsiębiorstw 

może być to, że dla części właścicieli prowadzenie firmy jest zajęciem ubocznym  

i stanowi to dodatkowe źródło dochodów
6
. To spory odsetek. Właściciele tych firm 

osiągają dochody z innych źródeł. Należy zatem sądzić, iż nie poświęcają oni  

w pełni uwagi dla rozwoju firmy. 

Jako przyczynę niskiej innowacyjności można również wymienić niedostrze-

ganie przez właścicieli firm okazji i bodźców wdrażania innowacji. Zdaniem niektó-

rych przedsiębiorców nie ma powodów, by wprowadzać innowacje w ich firmach, 

co wynika z badań A. Żołnierskiego. Część respondentów stwierdziła, że „specyfika 

rynku nie wymaga ponoszenia nakładów na innowacje”
7
. 

Powyższe przyczyny nie mają charakteru barier (trudności), jakie napotykają 

właściciele firm na drodze innowacyjności. Są to jedynie opisy sytuacji dające po-

gląd na to, dlaczego są przedsiębiorcy, którzy nie podejmują żadnego wysiłku na 

rzecz innowacji. 

Innowacje są niezbędne dla zwiększenia zdolności przedsiębiorstwa do kon-

kurowania. Aby w przedsiębiorstwie powstawały innowacje, potrzeba wielu czynni-

ków (determinant). Istnieją zewnętrzne i wewnętrzne determinanty procesów inno-

wacyjnych w przedsiębiorstwie. Te zewnętrzne tworzą klimat lub stwarzają bodźce 

do działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, są to m.in. zarządzenia i rozporzą-

dzenia różnych instytucji krajowych i międzynarodowych, które stanowią prawo dla 

określonych ram działalności przedsiębiorstw, to także krajowa i międzynarodowa 

współpraca przedsiębiorstw, wreszcie – konkurencja przedsiębiorstw czy interesa-

riusze. Zapewne nie są to wszystkie siły sprawcze zewnętrzne procesów innowacyj-

nych przedsiębiorstw na rynku globalnym, jest ich o wiele więcej i nie sposób ich  

w tej pracy zaprezentować.  

                                                           
4 N.C. Churchill, V.L. Lewis, The five stages of small business growth, „Harvard Business 

Review”, 05–06.1983, s. 30–32. 
5 Ibidem, s. 34. 
6 K. Leszczewska, A. Zaleśna, E. Szleszyńska, Kapitał ludzki w mikroprzedsiębiorstwach – 

wyniki badań w województwie podlaskim, w: Kapitał ludzki w sektorze mikroprzedsiębiorstw 

w regionie łomżyńskim, red. Z. Piotrowski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości 

im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2009, s. 1549. 
7 A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, 

PARP, Warszawa 2005, s. 50. 
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Na dynamikę procesów innowacyjnych przedsiębiorstw wpływają, tworzone 

przez pracowników, wewnętrzne czynniki sprawcze.  Jako wewnętrzne determinan-

ty procesów innowacyjnych można wymienić
8
: 

 kreatywne działania jednostek przedsiębiorstw, mające okazję do zgłaszania 

pomysłów, usprawnień produktów, procesów itp., 

 struktura zespołu, interakcje w zespole i między zespołami kreatywnych jedno-

stek
9
, 

 przywództwo, w tym tworzenie wizji, motywowanie pracowników, 

 klimat i kultura innowacyjna, 

 autonomia i zaufanie, 

 zdobywanie wiedzy od klientów, dzielenie się wiedzą, wszechobecny coaching 

i mentoryzm, 

 właściwy proces kadrowy – odpowiedni dobór pracowników, 

 chęć rozwoju i doskonalenia kompetencji, a także szkolenie pracowników. 

Determinanty procesów innowacyjnych przedstawiono na rysunku 1.  

Nie jest to pełna lista czynników wewnętrznych. Można byłoby również dodać 

strategię firmy, zaangażowanie wszystkich pracowników, współpracę przedsiębior-

stwa z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Niezbędne są także środki finansowe 

przeznaczone na inwestycje. Jednakże zasoby finansowe to nie jedyna determinanta 

innowacyjności przedsiębiorstw, istnieje także system wsparcia instytucjonalnego, 

w tym finansowego. Właściciele przedsiębiorstw mogą korzystać z dofinansowania 

oferowanego przez różne programy pomocowe Unii Europejskiej w nowej perspek-

tywie finansowej (lata 2014–2020) ze wsparciem w mld euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 1. Determinanty procesów innowacyjnych przedsiębiorstwa 
 

Źródło: opracowanie własne.

                                                           
8 J.Ph. Deschamps, Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność  

w firmie, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 20. 
9 F. Trompenaars, Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna 

Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 1950. 
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Innowacje i ich implementacja w przedsiębiorstwie 

 

Pojęcie innowacji można postrzegać w dwóch zasadniczych aspektach. Jedni 

autorzy przez pojęcie innowacji rozumieją zmiany w sferze produkcji, prowadzące 

do nowych rozwiązań procesowych i powstania nowych produktów, inni interpretują 

je znacznie szerzej, uważając, że innowacja to wszelkie procesy badań i rozwoju, 

zmierzające do zastosowania i użytkowania ulepszonych rozwiązań w zakresie tech-

niki, technologii i organizacji. 

Innowacje to także wszelkie zmiany jakościowe, zarówno o charakterze kre-

atywnym, jak i imitacyjnym, w sferze technologicznej, organizacji pracy, zarządza-

nia i marketingu, charakteryzujące się nowością i oryginalnością w danym przedsię-

biorstwie, na danym rynku, w regionie lub nawet w skali świata. Zmiany te prowadzą 

do powstania nowego produktu lub jego zasadniczej modernizacji lub wpływają na 

proces wytwarzania. Ich ekonomicznym rezultatem jest poprawa efektywności dzia-

łania przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwo innowacyjne łączy w działaniu trzy zasadnicze elementy: 

kreuje nowy pomysł, realizuje go w praktyce, finansuje jego realizację. Szerzej – 

przedsiębiorstwo innowacyjne można określić jako zdolne i skłonne do ustawiczne-

go poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych, no-

wych koncepcji, pomysłów, wynalazków. Innowacyjne przedsiębiorstwo tworzy, 

absorbuje i wykorzystuje nowe produkty, a także jest przygotowane do ciągłego 

adaptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu
10

. Celem działań poprzedzają-

cych wdrożenie innowacji, oprócz pozyskania technologii, powinno być także przy-

gotowanie do tego przedsiębiorstwa – a od stopnia przygotowania zależy czas,  

w jakim uzyska ono pierwsze wymierne korzyści finansowe z wdrożenia. A zatem 

można powiedzieć – czym prędzej, tym lepiej. Podstawowymi dokumentami, na 

podstawie których odbywa się wdrożenie, są biznesplan oraz dokumentacja techno-

logii. Wdrożenie technologii w przedsiębiorstwie obejmuje następujące kroki: 

 zainicjowanie wdrożenia (wszystkie działania przeprowadzone we wcześniej-

szych etapach, które pozwoliły na pozyskanie technologii i przygotowanie od-

powiedniej dokumentacji), 

 planowanie wdrożenia (powołanie zespołu wdrożeniowego, planowanie orga-

nizacji, komunikacji i zakresu działań, przygotowanie harmonogramu wdroże-

nia, planowanie zasobów, jakości i ryzyka), 

 wdrożenie wstępne (infrastruktura, zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe), 

 wdrożenie właściwe (produkcja/wytwarzanie, czynności kontrolne i monitoru-

jące produkcję/wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż, badanie odbiorców), 

 wdrożenie wtórne (modyfikacja technologii oraz procesów), 

 zakończenie wdrożenia (zestandaryzowana produkcja masowa, serwis). 

Każda innowacja, której celem jest m.in. nowy produkt, technologia produkcji, 

sposób zarządzania, myśl, dzieło artystyczne, a która ma zostać wdrożona w przed-

siębiorstwie, wymaga poniesienia kosztów, np. zakup licencji, programu informa-

tycznego, patentu.  

                                                           
10 K. Poznańska, Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomika  

i Organizacja Przedsiębiorstwa”, numer specjalny, maj 2006, s. 91. 
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Na każdym etapie prowadzenia działań wymagana jest jakość użytkowa pro-

duktu, która sprawdzana i dostosowywana jest do potrzeb określonego nabywcy. Już 

od momentu zakupu czy podjęcia próby wdrożenia własnego nowego produktu, 

przedsiębiorstwo powinno uruchomić wiele działań, których celem powinno być 

ustalenie celowości i słuszności danego projektu jako całości.  

Podczas wdrażania nowych pomysłów, skutkujących powstaniem np. nowego 

produktu, powinno uwzględniać się powiązania występujące pomiędzy czynnikami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz wspomaganie technologią (rys. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 2. Powiązania sieciowe – fazy  procesu innowacyjnego produktu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Frąś, Kompleksowe zarządzanie jakością  

w logistyce, Wyd. Naukowe Instytutu Eksploatacji Technologii Państwowego Instytutu 

Badawczego w Radomiu, Radom 2013.  

 

Przedstawiony model podzielić można według poszczególnych faz procesu in-

nowacyjnego (grup zadaniowych) na: 

 rozwój – opracowanie i badanie produktu, 

 wdrożenie – analiza ekonomiczna nowego produktu,  

 marketing i dystrybucja – strategie wdrażania i dystrybucji produktu na rynek, 

 rynek – analiza portfelowa produktu
11

.  

W dalszej części opracowania podjęta została próba identyfikacji oraz analizy 

powyższych działań w celu lepszego zrozumienia ich funkcjonowania, jak również 

w celu praktycznego zastosowania tych metod w procesie wdrażania innowacji  

w przedsiębiorstwie. 

 

                                                           
11 M. Strużycki, Innowacyjność w teorii i praktyce, Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 105. 
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Badania i rozwój  produktu 

 

W literaturze przedmiotu „prace rozwojowe” określane są jako proces wyna-

lazczy, postępu technicznego, rozwoju nowego produktu oraz upowszechniania, 

natomiast „produkt” oznacza to, co można zaoferować w celu zaspokojenia potrzeb 

lub pragnienia, czyli to, jaką on stanowi wartość dla potencjalnego nabywcy
12

.  

Opracowanie koncepcji nowego produktu (rys. 3) to zaprojektowanie i zbu-

dowanie prototypów, które będą poddawane późniejszym testom. W trakcie budo-

wania prototypu dane wejściowe powinny być poddawane przeglądom przez projek-

tantów w celu zapewnienia ich adekwatności, kompetentności, jednoznaczności,  

a następnie zespół roboczy powołany do projektowania nowego produktu opracowu-

je jego dokumentację obejmującą szczegółowy opis techniczny (skład, konstrukcję, 

wymagane parametry) oraz sporządza dokumentację techniczno-produkcyjną (opis 

procesów, technologii wytwarzania). Następnie dzięki przeprowadzanym próbom 

prototypów diagnozuje się, w warunkach laboratoryjnych, czy dotychczasowy mo-

del produktu jest zgodny z oczekiwaniami i dokumentacją projektową
13

. 
 

 

Rysunek. 3. Rozwój i badanie nowego produktu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Frąś, Kompleksowe zarządzanie jakością  

w logistyce, Wyd. Naukowe Instytutu Eksploatacji Technologii Państwowego Instytutu 

Badawczego w Radomiu, Radom 2013.  

 

Aby uzyskać stosowną ocenę (np. aprobatę techniczną bądź certyfikat zgodno-

ści), należy przygotować odpowiedni wniosek do właściwych instytucji. Każdy 

produkt powinien być dostosowany do potrzeb późniejszego użytkownika, a przy-

datna jest do tego metoda rozwinięcia funkcji jakości Quality Function Deployment 

(QFD), która jest standardem w sterowaniu jakością projektowania. Metoda ta po-

zwala na dostosowywanie standardów jakości produktów już istniejących oraz pro-

jektowanie nowych produktów zgodnie z wymogami jakości
14

. 

Badanie (testy) przeprowadzane jest przed wprowadzeniem produktu na ry-

                                                           
12 K. Poznańska, Czynniki…, s. 91.  
13 B. Sojkin, Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003, s. 242. 
14 J. Myszewski, Po prostu jakość, WSPiZ, Warszawa 2005, s. 197. 

Projektowanie produktu i procesów  

związanych z jego kształtowaniem 

 wybór materiału 

 użyteczność 

 usprawnienia 

 oszczędność materiałów i energii 

 doskonalenie procesów 

 możliwość demontażu i recyklingu 

Idea nowego produktu 

 użyteczność 

 koszty 

 środowisko 

 wymagania 

 regulacje prawne 



 Zarządzanie innowacjami przedsiębiorstwie 307 

 

nek. Testy dokonywane są w zarówno w laboratoriach, jak również w warunkach 

naturalnych, a odbywa się to poprzez sprawdzanie i ocenę produktu przez grupę 

potencjalnych klientów. Zaletą tego rodzaju testów jest brak pośpiechu oraz współ-

istnienie z otoczeniem, możliwość obserwacji i porównywania go w stosunku do 

innych produktów. Testowanie może przyjąć charakter testów ślepych, czyli takich, 

w których klient otrzymuje próbki produktów, które są zakodowane dla osoby bio-

rącej udział w badaniu. Celem kodowania próbek jest wyeliminowanie czynników 

mogących wpływać na ocenę badania
15

.  

Badania mogą przyjąć także formę badań okazjonalnych, w których osoba te-

stująca zna testowany przez siebie produkt (zazwyczaj artykuły spożywcze, np.  

w supermarketach) i na podstawie ankiety udziela odpowiedzi, które posłużą do 

celów informacyjnych. 

Istnieje wiele różnych metod sprawdzania i testowania nowych produktów,  

a ich analiza powinna dostarczyć wielu pożądanych informacji, które mogą być 

podstawą do modyfikacji prototypu bądź mogą prowadzić do jego odrzucenia. Ba-

dania te także mogą potwierdzić zakładane oczekiwania w stosunku do nowego 

produktu i jego wdrożenia na rynek bez konieczności dodatkowych poprawek. 

 

 

Wdrożenie – analiza ekonomiczna nowego produktu 

 

W czasie wdrażania koncepcji nowego produktu analiza ekonomiczno-

finansowa przeprowadzana jest przed podjęciem zasadniczych prac związanych  

z przygotowaniem prototypu bądź próbnej serii, w celu uniknięcia niepotrzebnych 

kosztów. Analiza ta, na potrzeby planowania wdrożenia nowego produktu, powinna 

dać odpowiedzi na następujące pytania: 

 jaka jest chłonność rynku (ile można sprzedać), 

 jaki będzie poziom kosztów stałych i zmiennych, 

 jaki będzie poziom kosztów marketingu, 

 jaką ilość nowego produktu należy sprzedać, by osiągnąć margines bezpie-

czeństwa, 

 jaki poziom ceny zagwarantuje sprzedaż produktu i jego rentowność, 

 jaką wielkość sprzedaży w danym okresie powinno się zaplanować, by zagwa-

rantować uzyskanie zysku, 

 jak powinien być opracowany plan produkcji, aby uwzględniał cykle produk-

cyjne, 

 jak osiągnąć zakładane cele, zwłaszcza te finansowe. 

Analiza ekonomiczno-finansowa obejmuje zagadnienia, które powinny być 

poniesione na przygotowanie, wdrożenie i wprowadzenie nowego produktu na ry-

nek. W trakcie wdrażania nowego produktu należy wziąć pod uwagę zjawisko tzw. 

kanibalizmu, które ma wpływ na analizę kosztów, a oznacza ono, że część klientów 

przedsiębiorstwa zrezygnuje z zakupu dotychczasowych produktów na rzecz pro-

duktu nowego, innowacyjnego, co w efekcie powoduje „zjadanie” przychodów 

                                                           
15 Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003,  

s. 243. 
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z produktów już istniejących na rzecz produktu nowo wdrożonego
16

. 

Koszty, które towarzyszą produktom od momentu powstania idei o nich, aż do 

ich wyprodukowania, dzieli się na stałe i zmienne. Istnieją metody szacowania kosz-

tów, które w zależności od podejścia do kalkulacji kosztów produkcji można klasy-

fikować według ujęcia: 

 tradycyjnego, 

 metody ABC (system rachunku kosztów działań), 

 analizy CVP (relacja koszt–produkt–zysk). 

W każdym z tych przypadków kalkulacja ma charakter wstępny, planowany, 

oparta jest na założeniach przyjętych przez zespół projektowy i dotyczy norm zuży-

cia środków produkcji, wydajności pracy, zakresu podejmowania działań rynko-

wych oraz innych przewidywanych kosztów. Zakres szczegółowości tych kosztów 

zależy od stopnia rozpoznania rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i ryn-

kowych. Celem działań jest ocena i szacowanie kosztów w relacji do prognozowanej 

sprzedaży. 

 

 

Marketing i dystrybucja – strategie wdrażania produktu na rynek 

 

Proces, w którym podejmowane są ostateczne decyzje z zakresu marketingu, 

polega na opracowaniu prognoz dotyczących wielkości sprzedaży, pozycji rynkowej 

nowego produktu, zachowań i postaw konsumentów wobec produktu, oceny roz-

wiązań programów marketingowych, jak również reakcji pośredników handlowych 

na zgłoszoną chęć współpracy w zakresie dystrybucji nowego produktu. 

Wprowadzanie produktu na rynek jest dla większości przedsiębiorstw, szcze-

gólnie tych innowatorskich, przedsięwzięciem trudnym i złożonym. Jedynym mo-

mentem, który weryfikuje trafność decyzji dotyczącej wprowadzenia na rynek no-

wego produktu, jest wzrost sprzedaży gwarantujący przedsiębiorstwu zyski, chociaż 

nierzadko na taką chwilę przedsiębiorstwa mogą czekać nawet kilka lat. Bariery, 

które determinują wprowadzenie nowego produktu, podzielić można na: 

 technologiczne, 

 infrastrukturalne, 

 behawioralne.  

Strategie wprowadzania nowych produktów na rynek powinny spełniać okre-

ślone cele i zadania. W ramach tych strategii wyróżnić można strategię: 

 nowej generacji produktów, która polega na wykorzystaniu nowej technolo-

gii w celu powstania innego, lepszego produktu bardziej odpowiadającego po-

trzebom klientów; produkt taki powinien mieć wysokie cechy funkcjonalne 

(szybkość przygotowania, powszechność, dostępność, konkurencja cenowa), 

 marketingowego wyróżniania produktu, czyli dążeniu do zmiany cech fi-

zycznych produktu, zmian funkcjonalnych bądź strukturalnych, zmian wize-

runku opakowania czy formy sprzedaży przy zachowaniu tej samej technologii 

wytwarzania, 

                                                           
16 A. Doroba, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, MT Biznes, Warszawa 2005, s. 113–

115. 
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 segmentacyjnego różnicowania produktu, polegającego na zróżnicowaniu 

danego produktu i zaspokojeniu potrzeb danego segmentu rynku; strategia ta 

często jest stosowana na rynku samochodów, gdzie tworzy się auta w różnych 

wersjach (sedan, limuzyna, kombi) przy zachowaniu identycznej technologii,  

a różnych komponentach, 

 horyzontalnej dywersyfikacji produktów polegającej na wprowadzeniu 

nowego produktu adresowanego do tej samej grupy docelowej, na której już 

dane przedsiębiorstwo funkcjonuje, dopełniając zaspokojenie potrzeb klientów 

na inne produkty, 

 modyfikacji – ulepszania produktu, co polega na wprowadzeniu modyfikacji 

(face lifting) bądź poprawek produktu już istniejącego, które nie tylko odna-

wiają i ulepszają produkt, ale powodują jego wyróżnienie na rynku, 

 wprowadzania imitacji (naśladownictwo) – strategia ta jest stosowana wte-

dy, gdy nie ma zastrzeżeń prawnych (patent) i adresowana jest do tego samego 

segmentu rynku, zaspokaja te same potrzeby; dzięki takim działaniom unika 

się ponoszenia kosztów rozwoju nowego produktu oraz kosztów dystrybucji, 

nie występuje także ryzyko braku akceptacji produktu przez konsumenta. 

W celu uzyskania maksymalnie pełnego obrazu strategii wdrażania nowych 

produktów na rynek, wskazane jest monitorowanie rynku bądź przeprowadzanie 

badań konsumenckich. Przedsiębiorstwo wdrażające produkt na rynek powinno 

ustalić odpowiednie mierniki do oceny skuteczności i efektywności realizowanej 

strategii wprowadzania nowych produktów na rynek. 

 

 

Rynek – analiza portfelowa produktu  

 

Analiza produktu za pomocą Macierzy BCG (Boston Consulting Group – me-

toda analizy portfelowej) polega na obserwacji cyklu życia produktu i przeprowa-

dzeniu badań efektu skali inwestowania w poszczególne produkty, zarówno w za-

kresie jakości produktu, jak również w zakresie wspierania marketingowego.  

W metodzie tej ważne jest przyjęcie założenia, że zdolność produktów do ge-

nerowania zysków dla przedsiębiorstwa zależy od tempa wzrostu danego rynku bądź 

względnego udziału danego produktu w rynku.  

Macierz BCG (rys. 4) zbudowana jest z dwóch wierszy i dwóch kolumn. Wier-

sze oznaczają niskie oraz wysokie tempo popytu, kolumny wyróżnione są ze wzglę-

du na udział danej jednostki w rynku, który oznacza udział danego podmiotu gospo-

darczego w stosunku do jego lidera
17

.  

Poszczególne pola macierzy BCG oznaczają odpowiednio:  

 „gwiazdy” – produkty, które wymagają jeszcze nakładów inwestycyjnych, aby 

utrzymać wzrost udziału i rywalizować z produktami konkurentów, przy od-

powiednim dofinansowaniu produktów z tej grupy można otrzymać „dojne 

krowy”; duża liczba „gwiazd” jest korzystna dla struktury asortymentowej 

przedsiębiorstwa i świadczy o możliwości jego rozwoju, 

                                                           
17 Pierścionek, Strategie…, s. 141. 
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 „dojne krowy” – są to produkty o dużej zyskowności i ustabilizowanej pozy-

cji rynkowej, charakteryzują się dużym udziałem w rynku oraz dzięki swojej 

wysokiej rentowności mogą finansować rozwój innych produktów, 

 „znaki zapytania” – pozycja rynkowa produktów należąca do tej grupy jest 

dość trudna do ustalenia, gdyż ich dynamika jest wysoka, natomiast udział  

w rynku – mały; często produkty w tej grupie należy odpowiednio modyfiko-

wać i doinwestować, a następnie można je przenieść do grupy „gwiazd”, 

 „psy” – produkty z tej grupy należą do produktów nierozwojowych, w związ-

ku z czym powinny zostać wycofane z rynku, ponieważ nie generują odpo-

wiednich zysków, a nawet po ich modyfikacji i doinwestowaniu mogą mieć 

trudności z uzyskaniem statusu „gwiazd”
18

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek 4. Macierz BCG 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Frąś, Kompleksowe  jakością w logistyce, Wyd. 

Naukowe Instytutu Eksploatacji Technologii Państwowego Instytutu Badawczego  

w Radomiu, Radom 2013.  

 

 

Podsumowanie  

 

Sukcesy rynkowe przedsiębiorstw mają swe odzwierciedlenie w osiąganych 

przez nie wynikach ekonomicznych, otrzymywanych nagrodach, wyróżnieniach 

oraz, co jest niezwykle istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku,  

w satysfakcji klientów z użytkowania produktów.  

Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania mają na celu wprowadzenie in-

nowacji, które przyczyniać się mają do unowocześnienia produktów i wprowadzanie 

takich zmian w portfelu produktów, które dają klientom możliwość rozwoju i zado-

wolenia ze spełnienia ich oczekiwań. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jak 

sprostać potrzebom rynku oraz jakie są jego oczekiwania, wymaga od przedsię-

                                                           
18 Ibidem, s. 143. 

                1,5        1,0           0,5   

 

DOJNE KROWY 

 

15% 

 

 

10% 

 

 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 
GWIAZDY 

 

PSY 

 

ZNAKI  

ZAPYTANIA 



 Zarządzanie innowacjami przedsiębiorstwie 311 

 

biorstw stałego poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Stałe monitorowanie rynku, 

poznawanie preferencji klientów oraz wdrażanie innowacji daje przewagę konku-

rencyjną nad innymi przedsiębiorstwami, które jak wszystkie inne muszą borykać 

się z tymi samymi problemami. Umiejętne zarządzanie przez przedsiębiorstwa pro-

cesem wdrażania innowacji jest drogą do sukcesu danego przedsiębiorstwa na 

współczesnym rynku. 

Przedsiębiorstwa, które będą w odpowiednim czasie reagować mają większą 

szansę na sukces rynkowy. Korzyści innowacyjnego przedsiębiorstwa są ogromne. 

Zmiany muszą być jednak popierane przez menedżerów i akceptowane przez pra-

cowników. Dynamiczne otoczenie wymusza na dzisiejszych przedsiębiorstwach 

stosowanie takich rozwiązań, które wpływają na ich elastyczność i konkurencyjność. 

Niezmiernie ważne przy tym jest to, aby mieć odwagę do zmiany tego, co zmiany 

wymaga. 

Wdrażanie innowacji jest bardzo skomplikowane, wymaga zaangażowania 

specjalistycznej wiedzy, dużej liczby zasobów materialnych oraz środków finanso-

wych. Właściwie przygotowany projekt wdrożenia daje przedsiębiorstwu podwójne 

korzyści. Tę najważniejszą, czyli wdrożoną technologię, na podstawie której przed-

siębiorstwo wytwarza produkt zaspakajający potrzeby klientów i zwiększający jej 

bogactwo. Tę mniej zauważalną, ale równie ważną, czyli doświadczenie i wiedzę, 

jak skutecznie realizować projekty. 

Wdrożenie innowacji zwieńcza cały proces wdrożeniowy i jest obrazem jako-

ści zadań wykonanych na wcześniejszych etapach. Nie każdy projekt kończy się 

sukcesem, a przyczyn porażek szukać można zarówno w samej technologii, jak  

i organizacji jej wdrażania. Porażką dla przedsiębiorstwa jest przede wszystkim 

przerwanie wdrażania lub niewdrożenie technologii, ale jest nią również wdrożenie 

technologii, która zamiast oczekiwanych zysków naraża przedsiębiorstwo na straty 

finansowe. 
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MANAGEMENT OF INNOVATIONS IN ENTERPRISES 

 

Summary 

 

This paper presents the outline of innovation management in the enterprise. For this 

purpose, the essential elements have been determined. They affect the management of innova-

tion processes in the enterprise. On the basis of these considerations, the model has been 

developed for the network connections of the innovation process. It presents the steps of the 

processes that accompany the implementation of the new product - from its inception until the 

withdrawal from the market and replace it with a new one in its non-repetitive cycle. The 

summary presents the issues of implementation of the new product in terms of quality control. 
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ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI W MAŁYCH I DUŻYCH  

PRZEDSIĘBIORSTWACH (ANALIZA PORÓWNAWCZA) 
 

 

Streszczenie 

 

W artykule podjęto próbę pokazania różnic w zarządzaniu innowacjami w ma-

łych i dużych przedsiębiorstwach. Skupiono się na kilku kwestiach: potencjale dzia-

łalności innowacyjnej, łańcuchu innowacyjnym, barierach innowacyjności oraz 

strategiach innowacyjnych stosowanych przez małe i duże przedsiębiorstwa. Arty-

kuł składa się z części teoretycznej, w której omówiono potencjał innowacyjny, 

koncepcję łańcucha innowacji oraz praktycznej, w której przedstawiono wyniki 

badań na temat barier działalności innowacyjnej w małych i dużych przedsiębior-

stwach. W ostatniej części artykułu zawarto opis stosowanych strategii innowacyj-

nych przez małe i duże przedsiębiorstwa. 

 

Słowa kluczowe: zarządzanie innowacjami, małe i duże przedsiębiorstwa, strategie 

innowacyjne 

 

 

Potencjał działalności innowacyjnej w małych i dużych  

przedsiębiorstwach 

 

Szeroko rozumiana innowacyjność jest głównym czynnikiem osiągania prze-

wagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa, zarówno mikro, małe, jak i duże czy 

korporacje transnarodowe. W każdym z tych typów organizacji występuje inny 

potencjał innowacyjny, który determinuje rodzaj, zakres i skalę wprowadzanych 

innowacji, decyduje o strategii działania organizacji, a także jej strategii innowacyj-

nej. 

Potencjał działalności innowacyjnej może być rozumiany i definiowany jako 

zasób możliwości, mocy, zdolności innowacyjnych, sprawność organizacji w tej 

dziedzinie, tj. tworzenia innowacji, wprowadzania innowacji i zarządzania nimi. 

L. Białoń definiuje potencjał działalności innowacyjnej jako zbiór wzajemnie 

powiązanych elementów zasobów, który dzięki wykonywanej pracy przekształcony 

zostanie w nowy stan rzeczy – jest możliwością konkretnych środków i sił tworzenia 
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nowych wartości. Jest to suma potencjału nauki, potencjału techniki potencjału go-

spodarki
1
. 

Kolejną definicję podaje A. Żołnierski
2
, według którego potencjał innowacyjny 

firmy jest determinowany przez wewnętrzny potencjał innowacyjny i dostęp do 

zewnętrznych źródeł innowacji informacji niezbędnych w procesie innowacyjnym. 

Wewnętrzny potencjał innowacyjny to: 

 kadra (wiedza i doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje oraz sposób zarzą-

dzania dostępnymi zasobami, zarządzanie informacją), 

 badania i rozwój (wyodrębnione komórki B+R, prowadzone prace B+R prace 

zlecane itp.), 

 technologia (komputery i technologia ICT, maszyny i urządzenia, stopień no-

woczesności maszyn i urządzeń). 

Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa, według K. Poznańskiej, to zdolność 

do efektywnego wprowadzania innowacji (nowych produktów, technologii, metod 

organizacyjnych, innowacji marketingowych)
3
.  

Potencjał innowacyjny w małych i dużych przedsiębiorstwach różni się 

znacznie. Wynika to ze specyfiki i skali działania tych przedsiębiorstw, posiadanych 

przez nie zasobów. W tabeli 1 przestawiono główne różnice w potencjale 

innowacyjnym w małym i dużym przedsiębiorstwie. 

Potencjał innowacyjny w małych przedsiębiorstwach ogółem jest niski. Małe 

przedsiębiorstwa charakteryzują się wysokim potencjałem wiedzy i potencjałem 

organizacyjnym. Na innowacyjność wpływa wiedza zgromadzona przez firmę, za-

warta głównie w zasobach ludzkich, ale także w procedurach, rutynowych opera-

cjach i innych składnikach firmy. Liczy się kreatywność i elastyczność pracowni-

ków, szybkość dostosowywania się do zmian. Często zdarza się, że większość funk-

cji w małym przedsiębiorstwie pełni właściciel (np. finanse, marketing, kadry),  

a głównym źródłem innowacji są zmotywowani i kreatywni pracownicy. Wytwarza 

się wówczas w przedsiębiorstwie specyficzna kultura organizacji dzięki wsparciu 

właściciela i stworzeniu pracownikom warunków do kreatywnej pracy. Kultura ta 

wiąże się z mniejszym sformalizowaniem relacji niż w dużych jednostkach oraz  

z bezpośrednimi i częstymi kontaktami między wszystkimi osobami w firmie, co 

skutkuje nawiązaniem szczególnym więzi międzyludzkich
4
. Struktura organizacyjna 

w małych przedsiębiorstwach jest płaska, przez to bardziej elastyczna i pozwala na 

łatwiejsze dostosowanie się do zmian. 

W małych przedsiębiorstwach potencjał badawczy jest bardzo niski. Nie mają 

one w większości działów badawczo-rozwojowych i nie ponoszą wydatków na dzia-

                                                           
1 Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Agencja Wydawnicza Placet, 

Warszawa 2010, s. 65. 
2 A. Żołnierski, Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, 

PARP, Warszawa 2005, s. 65. 
3 K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom 

Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 40–41. Szerzej o potencjale innowacyjnym  

i uwarunkowaniach procesów innowacyjnych W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje  

w organizacji, PWE, Warszawa 2011. 
4 Szerzej: Zarządzanie innowacjami w małych firmach, www.pi.gov.pl/ parp/ chapter_86197. 

asp?soid=BC9D86022E38456B8A4520BDCCD5C5EA (6.11.2014). 
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łalność B+R w tradycyjnym znaczeniu. Należy jednak zaznaczyć, że w małych 

przedsiębiorstwach zachodzą nieformalne, trudno mierzalne działania badawczo-

rozwojowe. Małe firmy w Polsce chętniej inwestują w środki trwałe niż w badania  

i rozwój. Według raportu Ernst & Young, sektor MSP niechętnie ponosi nakłady na 

B+R (zaledwie 10% ogółu deklarowanych środków na innowacje)
5
. 

 
Tabela 1 

Potencjał innowacyjny w małej i dużej firmie 

Elementy potencjału innowacyjnego Małe przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa 

Potencjał ludzki (liczba zatrudnionych) niski wysoki 

Potencjał wiedzy (kwalifikacje, doświadczenie, 

kompetencje pracowników) 
wysoki wysoki 

Potencjał finansowy (własne środki) niski wysoki 

Potencjał finansowy (możliwości finansowania 

zewnętrznego) 
niski wysoki 

Potencjał rzeczowy (maszyny i urządzenia, 

technologie, poziom nowoczesności) 
niski lub średni wysoki 

Potencjał organizacyjny (kultura organizacyj-

na, więzi międzyludzkie, styl kierowania, 

struktura organizacyjna) 

wysoki średni lub wysoki 

Potencjał badawczy (sfera B+R: laboratoria 
badawcze, biura projektowe, biura technolo-

giczne, nakłady na B+R) 

niski średni lub wysoki 

Potencjał patentowy  niski średni lub wysoki 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Potencjał finansowy małych przedsiębiorstw jest także niski. Rzadziej korzy-

stają one z zewnętrznych źródeł finansowania, do których mają trudniejszy dostęp. 

Polskie firmy najczęściej korzystają z własnych zasobów finansowania innowacji. 

Rola funduszy venture capital i finansów publicznych w finansowaniu inwestycji  

w innowacje w firmach jest znikoma. Wtórnym czynnikiem zniechęcającym do 

inwestowania w innowacje jest związane z tym ryzyko
6
.  

 

 

Łańcuch innowacji w przedsiębiorstwie 

 

Innowacje w modelu biznesowym są częścią tzw. łańcucha innowacji przed-

siębiorstwa. Koncepcja łańcucha innowacji bazuje na łańcuchu wartości M. Portera
7
.  

Łańcuch innowacji stanowi zbór powiązanych działań w firmie, uzupełniający 

tradycyjny łańcuch wartości o działania o charakterze innowacyjnym – tworzą go 

cztery komponenty
8
:  

                                                           
5 D. Klonowski, Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka 

finansowa, Sprawne Państwo, Program Ernst & Young, Warszawa 2009. 
6 Ibidem. 
7 M. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. 

Helion, Gliwice 2006; M. Porter, Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985. 
8 Legonomia. W kierunku masowej innowacyjności – Polska na tle Świata, www.info- 

vidematrix.pl/ uploads/Raport_Legonomia.pdf (13.11.2014). 
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 innowacje w modelu wartości (value innovation),  

 innowacje w zarządzaniu (management innovation),  

 innowacja strategiczna (innowacyjny model przedsiębiorstwa – business model 

innovation),  

 wynalazczość (invention).  

Innowacyjność modelu wartości obejmuje relacje między przedsiębiorstwem  

i jego produktami a rynkiem. Produkty te  muszą być cały czas atrakcyjne dla klien-

tów. Value innovation  może wykorzystywać efekty wynalazczości organizacji (no-

we technologie i produkty) jako źródło nowej wartości albo opierać się na twórczym 

wykorzystaniu sprawdzonych technologii. Kreacja innowacji w modelu wartości 

polega na odnajdywaniu atrakcyjnych kombinacji cech (atrybutów wartości), które 

definiują produkt z perspektywy klienta. Może to sprowadzać się do dodawania 

nowych atrybutów czy też eliminację dotychczasowych. 

Innowacja w zarządzaniu, według G. Hamela,  polega na całkowicie odmien-

nym podejściu do kierowania pracą w firmie, np.: planowanie strategiczne, plano-

wanie budżetu,  zarządzanie projektami, zatrudnianie i awanse, zarządzanie wiedzą, 

komunikacja wewnętrzna, okresowe sprawozdania wewnętrzne, ocena i premiowa-

nie pracowników. Jest to najbardziej istotne źródło pozwalające na utrzymanie 

przewagi konkurencyjnej.  

Innowacja zarządzania to w istocie to wszystko, co w znaczący sposób odmie-

nia zwyczajowe formy organizacyjne firmy i przez to przybliża realizację jej celów. 

Innowacja zarządzania zmienia sposób, aby zwiększyła się wydajność organizacji. 

Autor analizuje przedsiębiorstwa, które dzięki innowacjom w zarządzaniu zapewniły 

sobie trwałą przewagę nad konkurentami (np.: Visa, General Electric, Procter  

& Gamble, Toyota)
9
. 

Kolejnym elementem łańcucha innowacji przedsiębiorstwa jest innowacja mo-

delu biznesowego. Tworzenie innowacyjnego modelu przedsiębiorstwa polega na 

zakwestionowaniu obecnego sposobu myślenia o rynku, klientach i firmie, wprowa-

dzeniu nowych elementów i przewartościowaniu reguł gry w danym sektorze. In-

nowacyjny model przedsiębiorstwa jest najbardziej strategiczny i często najtrudniej-

szy do osiągnięcia. Najbardziej znane i udane przykłady prowadzenia innowacyj-

nych modeli biznesu, to Raynar, Ikea, Toyota, Zara, Tchibo czy Irena Eris. 

Ostatnim elementem łańcucha innowacji jest wynalazczość, bazująca na trady-

cyjnym procesie innowacyjnym (np.: model podażowy), w którym o innowacyjności 

decyduje strefa B+R: opracowywanie wynalazków, nowych produktów, technolo-

gia. 

Wyniki badań
10

 dotyczących łańcucha innowacji wskazują, że polskie przed-

siębiorstwa za główny element innowacyjności w łańcuchu wskazują wynalazczość. 

70% respondentów wskazuje na ten element w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że 

                                                           
9 G. Hamel, B. Bren, Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Red Horse, 

Lublin 2008. 
10 Badania przeprowadzone przez lnfovide-Matrix wspólnie z Cutter Consortium pt. „Enter-

prise Innovation Revolution” w 2008 r. na grupie 200 polskich i 223 zagranicznych przedsię-

biorstw i instytucji. B. Stokalski, Innowacyjność w polskich firmach, „Harvard Business 

Review” 1.03.2009, www. infovidematrix.pl/ uploads/ HBR_% 2801032009% 29.pdf 

(10.11.2014). 
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stawiają one na działalność badawczo-rozwojową i tworzenie nowych rozwiązań 

technicznych. Wyniki te różnią się od wyników uzyskanych w przedsiębiorstwach 

zagranicznych, w których na ten czynnik wskazało 40% badanych. 

W przypadku wskaźnika dotyczącego zaangażowania w innowacje w sferze 

wartości, wyniki są podobne: 55% polskich przedsiębiorstw i 58% zagranicznych 

wskazało na ten element łańcucha innowacyjności. Relatywnie niski wskaźnik moż-

na zaobserwować w zaangażowaniu polskich przedsiębiorstw w innowacje zarząd-

cze (ok. 30% respondentów), a wśród przedsiębiorstw zagranicznych ponad 45%. 

Najmniej polskich przedsiębiorstw deklaruje innowacje w modelu biznesowym 

(22%) wobec 37% w badaniu międzynarodowym. Postawa, postrzeganie innowa-

cyjności jest różne w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. W polskich 

nacisk położony jest na wynalazczość i marginalizację innowacyjnych modeli biz-

nesu; w zagranicznych – rozkład jest bardziej równomierny.  

Dokonanie analizy koncepcji łańcucha innowacyjnego w małych i dużych 

przedsiębiorstwach jest trudne. Nie jest łatwo wskazać, które elementy łańcucha 

mają większe znaczenie w małych przedsiębiorstwach, a które w dużych. Można 

uznać, że najtrudniejsze do osiągnięcia – innowacje w modelu biznesu są domeną 

dużych przedsiębiorstw, a małe przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem skupiać się 

na innowacjach w modelu wartości. Według tej koncepcji o sukcesie przedsiębior-

stwa stanowi koordynacja kompletnego łańcucha innowacji. Oznaczać to może, że 

polskie przedsiębiorstwa powinny w większym stopniu szukać nowych możliwości 

produktowych, wynikających ze zmian technologicznych czy kreować innowacje 

strategiczne i nowe modele biznesu. 

 

 

Bariery innowacyjności w przedsiębiorstwach  

 

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność innowacyjną napotykają przeszkody 

w prowadzeniu tej działalności lub wpływające na podjęcie decyzji o jej nieprowa-

dzeniu. Można sądzić, że małe przedsiębiorstwa napotykają na swojej drodze wiele 

barier. Wyniki badań wskazują
11

, że najważniejsze przeszkody w prowadzeniu dzia-

łalności innowacyjnej można podzielić na kilka grup. W pierwszej grupie, dotyczą-

cej finansów, wskazuje się na ograniczone zasoby finansowe, zbyt wysokie koszty 

innowacji i brak zewnętrznych źródeł finansowania – w Polsce wskazuje na nie 

przeciętnie od 50% do 60% firm. Przedsiębiorcy mają też małe doświadczenie  

w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy. 

                                                           
11 M. Tunney, Innovation in small business, www.dceb.ie/knowledge-centre/general-business-

issues/innovation-in-small-business (10.11.2014), za: Zarządzanie innowacjami…; E. Kirner, 

O. Som, C. Dreher, V. Wiesenmaier, Innovation in KMU – Der ganzheitliche Innovationsan-

satz und die Bedeutung der Innovationsroutinen für den Innovationsprozess, Fraunhofer 

Institut System- und Innovationsforschung, 2006, za: M. Zięba, P. Oster, Innowacyjność  

w małych i średnich przedsiębiorstwach, „E-mentor” 2011, nr 3, www.e-mentor.edu.pl/ arty-

kul/index/numer/40/id/839 (10.11.2014); Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-

biorstw w Polsce w latach 2005–2006, red. S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 

2007. 
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Druga grupa przeszkód to czynniki rynkowe, tj. niepewny popyt i opanowanie 

rynku przez dominujące przedsiębiorstwo. Za istotne bariery postrzega je co trzecia 

firma w Polsce z sektora MSP
12

. 

Mali przedsiębiorcy wskazują także na bariery związane z wiedzą – 22% 

przedsiębiorstw ma problemy w znalezieniu partnerów, a 15% wskazuje na brak 

wykwalifikowanego personelu. Około 10% polskich  MSP uznaje za barierę brak 

informacji na temat technologii i rynku
13

. 

Inną grupą mogą być bariery w zarządzaniu innowacjami
14

:  

 brak orientacji strategicznej, 

 niski profesjonalizm w zarządzaniu innowacjami, 

 brak czasu na identyfikację i wykorzystywanie zewnętrznych źródeł informacji 

i wiedzy, skupienie wyłącznie na bieżących zadaniach,  

 brak umiejętności zarządzania przy rosnącej złożoności organizacji, 

 brak chęci do ponoszenia ryzyka, obawa przez stratami finansowymi i proble-

mami z przetrwaniem firmy, 

 zależność od pracy poszczególnych pracowników. 

Porównując wyniki na temat barier uzyskane w małych przedsiębiorstwach 

z wynikami badań przeprowadzonymi przez autorkę w polskich dużych przedsię-

biorstwach można zauważyć podobieństwa i różnice
15

. Duże przedsiębiorstwa za 

największe bariery uznały: 

 brak środków finansowych, 

 wysokie koszty wprowadzania innowacji,  

 wysokie ryzyko powodzenia projektu innowacyjnego. 

Są to bariery z grupy czynników finansowych, na które także wskazują małe 

przedsiębiorstwa
16

. Za ważne bariery duże podmioty uznały zaś:  

 brak odpowiedniej polityki innowacyjnej państwa, 

 brak odpowiednich narzędzi stymulujących działalność innowacyjną, 

 brak popytu na rynku, 

 wysokie podatki. 

Bariery związane z zarządzaniem innowacjami, niskie kwalifikacje pracowników 

lub czy pomysłów na innowacje uznano za nieistotne z punktu widzenia 

prowadzenia działalności innowacyjnej. 

                                                           
12 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, 

red. S. Pyciński, A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2007.  
13 Ibidem. 
14 M. Tunney, Innovation… 
15 Badania ankietowe przeprowadzono w okresie 11.2011–02.2012, objęto nimi 40 polskich 

przedsiębiorstw, z dziewięciu sektorów gospodarki, zatrudniających ponad 31 tys. 

pracowników i przeznaczających na działalność B+R w kraju i zagranicą łącznie ponad 126 

mln zł, szerzej: K. Kozioł-Nadolna, Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej  

w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 

2013. 
16 Działalność innowacyjna firm rodzinnych z sektora MSP jest także ograniczona barierami 

finansowymi, szerzej: M. Szczepkowska, Innowacyjność małych i średnich firm rodzinnych – 

wybrane zagadnienia, w: Innowacja przyszłością rozwoju gospodarki, cz. II, Naukowe 

Wydawnictwo IVG, Szczecin 2013. 
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Strategie innowacyjne przedsiębiorstw  

 

Strategia innowacyjna dotyczy procesów innowacyjnych wewnątrz przedsię-

biorstwa i poza nim. W opisowym rozumieniu strategia innowacji identyfikuje 

(oznacza) prawidłowości, procedury w zachowaniach przedsiębiorstw w okresie 

zmian na płaszczyźnie ich związków z otoczeniem. W ujęciu normatywnym strate-

gie innowacji oznaczają program poczynań przedsiębiorstwa w stosunku do jego 

otoczenia
17

.  

Z przeglądu literatury wynika, że wielkość przedsiębiorstw wpływa na wybór 

stosowanej strategii innowacyjnej, na co wpływają także: 

 możliwości, jakie stwarza otoczenie, 

 umiejętności i zasoby przedsiębiorstwa, 

 preferencje zarządu,  

 zobowiązania wobec społeczeństwa
18

. 

Istota strategii sprowadza się do oryginalnych, niepowatarzalnych działań 

przedsiębiorstwa, aby odróżnić się od konkurencji.  

Biorąc po uwagę kryterium stopnia innowacyjności, można wyodrębnić strate-

gię naśladownictwa (imitacji) bądź wyprzedzenia. Strategia naśladownictwa polega  

na wyborze wzorca do naśladowania i sprawdzonej już drogi rozwoju. Może ona 

nadawać się do wykorzystania przez małe przedsiębiorstwa, ale należy mieć na 

uwadze, że strategia naśladownictwa wymaga określonego poziomu technologicz-

nego i sprawnej organizacji, umożliwiającej szybkie wprowadzenie produktu (imita-

cji) opartego na pomyśle innej firmy. 

W przypadku strategii wyprzedzenia przedsiębiorstwo cechuje duża kreatyw-

ność, innowacyjność, ponoszenie znacznych nakładów kapitałowych, także na sferę 

B+R. Ta strategia może dotyczyć w szczególności dużych przedsiębiorstw. 

Analizując kryterium przewagi konkurencyjnej, można wyróżnić strategię 

przywództwa kosztowego i strategię zróżnicowania (przywództwa jakościowego).  

Strategia przywództwa kosztowego polega na dążeniu do minimalizacji kosz-

tów własnych wytwarzania w porównaniu z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi, 

bez obniżania jakości wytwarzanych wyrobów. Drogi obniżania kosztów własnych 

mogą być różnorodne (powiększanie skali produkcji, korzystanie z efektu skali  

i doświadczenia, obniżanie kosztów stałych, podnoszenie produktywności i innowa-

cyjności). Ta strategia jest bardzo trudna do zastosowania przez małe przedsiębior-

stwa, ponieważ konkurowanie produkcją masową z dużymi firmami jest często 

trudne i nieopłacalne. 

Małe przedsiębiorstwa mogą rozważać wybór strategii zróżnicowania innowa-

cyjnych produktów (usług). Strategia sprowadza się do poszukiwania unikatowego 

produktu (usługi). Tego typu strategia przyjmuje założenia o występowaniu grupy 

odbiorców (klientów) zainteresowanych zakupem bardzo dobrej i wyróżniającej się 

                                                           
17 W. Janasz, Strategie organizacji innowacyjnych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekono-

micznych i Zarządzania nr 21, Szczecin 2011, www.wneiz.pl/ nauka_ wneiz/ sip/ sip21-2011/ 

SiP-21-4.pdf (10.11.2014). 
18 Szerzej o procesie formułowania strategii, strategiach rozwoju przedsiębiorstwa, 

implementacji i kontroli strategicznej: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik-

Depczyńska, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa 2010. 
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marki, czego nie można powiedzieć o wyrobie standardowym i popularnym. Ze 

względu na lojalność klientów do produktu i mniejszą wrażliwość na cenę, zróżni-

cowanie osłania przed rywalizacją konkurentów, zwiększa marżę zysku i prowadzi 

do uniknięcia niezbędności utrzymywania pozycji niskiego kosztu
19

. 

Małe przedsiębiorstwa stosując strategię naśladownictwa, mogą stosować jej 

odmiany: „naśladujący lidera”, „inżynieria odwrotna” (backward engineering) oraz 

„ja też”
20

. Pierwsza z wymienionych strategii polega na naśladowaniu lidera –

innowatora na rynku. W drugiej strategii proces naśladownictwa oparty jest na zasa-

dzie odwrotnej inżynierii.  

Przedsiębiorstwo obserwuje innowacyjne produkty lub procesy konkurentów  

i próbuje dojść do tego, w jaki sposób powstały i w jaki sposób można je odtworzyć. 

Do zalet tego typu zachowania można zaliczyć niższe ryzyko i koszty pozyskiwania 

innowacyjnych produktów, niższe nakłady na B+R,  możliwość uczenia się na ryn-

kowych działaniach konkurentów i wykorzystywania ich doświadczeń
21

. Takie po-

dejście pasuje małym przedsiębiorstwom z powodów przede wszystkim finanso-

wych. 

Strategia „ja też” polega jedynie na kopiowaniu istniejących rozwiązań od in-

nych firm, pozwala ograniczać nakłady na badania i rozwój, ale jednocześnie nie 

umożliwia osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Głównym zagrożeniem w stoso-

waniu tej strategii jest to, że skopiowana strategia była skuteczna w innej organizacji 

i może nie sprawdzić się w naszej. 

W dużych przedsiębiorstwach, zasobnych w wolne środki (tzw. głębokie kie-

szenie) zdaje egzamin strategia kupowania innowacyjnych firm, marek czy produk-

tów. Przedmiotem kupna są dobrze rokujące narodowe lub podupadające marki, 

mające innowacyjne produkty
22

. Zaletą kupowania innowacyjnych rozwiązań jest 

oszczędność czasu i środków poświęconych na prace B+R, znajomość marki wśród 

konsumentów. Wadą mogą być wszelkie problemy związane z przejęciem przedsię-

biorstwa. 

Duże przedsiębiorstwa stosują także strategię lidera technologicznego (przy-

wództwa technologicznego), która polega na stosowaniu własnych, nowych techno-

logii, tworzonych w przedsiębiorstwie lub we współpracy z innymi organizacjami 

(open innovation), wprowadzaniu na rynek jako pierwsi innowacyjnych produktów  

i usług. Taka strategia wymaga znacznych nakładów finansowych (prace B+R, pro-

dukcja, ochrona własności intelektualnej) i zasobów ludzkich (wiedza, kwalifika-

cje). 

 

 

 

 

                                                           
19 Ibidem. 
20 M. Disselkamp, Innovationsmanagement: Instrumente und Methoden zur Umsetzung im 

Unternehmen, Gabler, Wiesbaden 2005, za: M. Zięba, P. Oster, Innowacyjność… 
21 T. Rudolf, K. Fuchs, N. Kossut, M. Workiewicz, J. Wróblewski, Strategie innowacji. Jak 

planować rozwój przedsiębiorstwa w warunkach niepewności?, „E-mentor” 2006, nr 5. 
22 Ibidem. 
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Podsumowanie  
 

Reasumując można stwierdzić, że problematyka zarządzania innowacjami do-

tyczy zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, ale można zaobserwować 

między tymi dwoma grupami podmiotów znaczne różnice w tej kwestii. Różnice  

w potencjale innowacyjnym czy łańcuchu innowacyjnym sprawiają, że małe i duże 

przedsiębiorstwa stosują inne strategie innowacyjne oraz mają inne bariery w pro-

wadzeniu działalności innowacyjnej. 

Na zakończenie można posłużyć się cytatem z książki G. Hamela
23

: „Trzy 

najważniejsze zadania dla firm XXI wieku: 1) radykalne przyspieszenia tempa 

przemian strategicznych niezależnie od wielkości firmy; 2) uczynienie innowacji 

zjawiskiem powszechnym i naturalnym; 3) stworzenie wyraźnie satysfakcjonujące-

go środowiska pracy będącego zachętą dla pracowników do zwiększonych starań”. 
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The article aims at presenting the differences in innovations' management in small and 

big enterprises. The following issues have been focused on:the potential of innovation activi-

ty, innovation chain, barriers to innovations and innovation strategies implemented by small 

and big enterprises. 

 

Keywords: innovations' management, small and big enterprises, innovation strategies 

 

Translated by Katarzyna Kozioł-Nadolna 

 



  ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 848 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 116 2015 

 

 

 

ANETA MADYDA 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

 

 

POTENCJAŁ INNOWACYJNY 
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Streszczenie 

 

Innowacje uznawane są obecnie za podstawowy czynnik rozwoju przedsię-

biorstwa, prowadzący do wzbogacenia rynku o nowe wyroby i usługi wysokiej 

jakości oraz przeobrażeń organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa i jego oto-

czenia. 

Celem artykułu jest charakterystyka potencjału innowacyjnego przedsię-

biorstw sektora MSP regionu śląskiego. W opracowaniu przedstawiono wyniki 

badań dotyczące kondycji przedsiębiorstw sektora MSP prowadzonych przez Kon-

federację Lewiatan w 2013 roku oraz podjęto próbę analizy potencjału innowacyj-

nego przedsiębiorstw sektora MSP w regionie śląskim na tle kraju. 

 

Słowa kluczowe: potencjał, innowacyjność, przedsiębiorstwo, sektor MSP 

 

 

Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce 

 

Z badań małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonych w 2013 roku 

przez Konfederację Lewiatan
1
 wynika, że filozofią biznesu powinno być szybkie 

podejmowanie decyzji, gdy widzi się szanse na rozwój. Tylko 25% firm sektora 

MSP nie zgadza się z tą opinią i twierdzi, że należy poczekać, aż inni wezmą ryzyko 

na siebie. 

                                                           
1 Konfederacja Lewiatan po raz trzeci zrealizowała badania w ramach projektu „Monitoring 

kondycji sektora MŚP w latach 2010–2012” współfinansowanego ze środków Unii Europej-

skiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (w okresie 26.04.–1.08.2013 r. na 

losowej próbie 1501 firm sektora MSP zatrudniających co najmniej 1 pracownika). Badane 

były przedsiębiorstwa zatrudniające od 2 do 249 pracowników, w których tytułem prawnym 

zatrudnienia jest terminowa lub bezterminowa umowa o pracę. W badaniu uwzględniono  

9 sekcji PKD: działalność produkcyjna, dostawy wody, gospodarka ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport, 

gospodarka magazynowa i łączność, działalność związana z zakwaterowaniem, usługami 

gastronomicznymi, informacja i komunikacja, obsługa nieruchomości, działalność profesjo-

nalna, naukowa i techniczna. Badane były przedsiębiorstwa we wszystkich 16 wojewódz-

twach. Wywiady z respondentami były realizowane metodą wywiadu bezpośredniego (face-

to-face) przez ankieterów CBOS; na podstawie Słabe i mocne strony sektora MŚP w Polsce, 

Szanse i zagrożenia rozwojowe, http://konfederacjalewiatan.pl (25.02.2015). 

http://konfederacja/
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Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-

Krzysztoszek uważa, że otwartość na pojawiające się szanse przejawiająca się  

w dużej skłonności do podejmowania decyzji o ich wykorzystaniu, podobnie jak 

akceptacja porażek jako czegoś zawsze obecnego w krajobrazie biznesowym, po-

zwoli maksymalnie wykorzystać te cechy MSP, które wyraźnie ukształtowały się  

w okresie osłabienia gospodarczego – dostosowanie celów do możliwości rynku, ale 

przy szukaniu cały czas szans, koncentracji na jakości, a nie na cenie (a w kolejnych 

latach na innowacyjności budowanej w większym stopniu niż dzisiaj na bazie wła-

snych wydatków na B+R), na ekspansji zewnętrznej i to nie tylko na rynki znane  

i „oswojone”, ale także na rynki dalsze. Wyraźnie ujawnione cechy przedsiębior-

ców: akceptacja dla porażek i szukanie szans oraz szybkie podejmowanie decyzji, 

aby te szanse wykorzystać, mogą także zwiększyć skłonność MSP do korzystania  

z zewnętrznego finansowania
2
. 

Dominująca grupa firm wskazuje, że czynnikiem najważniejszym dla budowa-

nia przez nie pozycji konkurencyjnej na rynku, jest jakość produktów i usług. Osła-

bienie gospodarcze wzmocniło ten kierunek działań przedsiębiorstw. Zmniejszył się 

odsetek firm, które opierają swój model konkurowania na rynku na cenie – z ponad 

18% w 2012 roku do 10,4% w 2013 roku. Te wyniki badania wskazują, że w sekto-

rze MSP zaszły trwałe zmiany, pozwalające firmom myśleć nie tylko o skutecznym 

konkurowaniu na rynku krajowym, ale także o poważnym myśleniu o wychodzeniu 

na rynki zagraniczne
3
. 

Wzrósł odsetek firm, które rozpoczęły w 2013 roku sprzedaż na eksport, co 

przy nieznacznym, ale jednak spadku odsetka MSP, które kontynuowały sprzedaż na 

zewnętrzne rynki, dało netto przyrost liczby firm działających poza rynkiem pol-

skim. I co ważniejsze, większy odsetek firm planuje w najbliższych dwóch latach 

rozpocząć eksport swoich produktów. W tym wszystkim ważne jest to, że sektor 

MSP dostrzegły także rynki poza Europą – Chiny, Indie, Brazylię, Meksyk, Indone-

zję. W 2012 roku tylko 0,1% firm sprzedawało swoje produkty na te rynki, zaś  

w 2013 roku było to 2,4%
4
. 

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. W sektorach dojrzałych 

najczęściej natomiast spotykaną innowacją są zmiany w sposobie produkcji
5
. 

Małe firmy są często efektywne w identyfikowaniu okazji, ale mniej skuteczne 

w rozwijaniu przewag potrzebnych do uzyskania właściwej wartości. Wynalazek 

może być efektem działań pojedynczych osób, ale jego komercjalizacja wymaga 

zasobów i wysiłków organizacji, którymi trzeba zarządzać
6
. 

                                                           
2 Lewiatan przedstawił wyniki monitoringu MŚP, ABC a Wolters Kluwer business, http:// 

twoja-firma.abc.com.pl (26.10.2014). 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 38. 
6 J. Polowczyk, Przedsiębiorczość strategiczna, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 6, s. 8. 

http://twoja-firma.abc.com.pl/
http://twoja-firma.abc.com.pl/
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Podstawowym problemem finansowania przedsięwzięć w Polsce, a także  

w Unii Europejskiej jest to, że mamy do czynienia z refinansowaniem części nakła-

dów inwestycyjnych, a nie z bezpośrednim finansowaniem prac mających na celu 

wytworzenie nowego, innowacyjnego produktu
7
. 

Nowoczesne i młode przedsiębiorstwa mają małą szansę w Polsce na zdobycie 

kapitału tradycyjnymi drogami, do których zaliczyć można
8
: 

 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. 

Przedsiębiorstwa sektora MSP wykazują  niską skłonność do korzystania z ze-

wnętrznego finansowania. Tylko nieznacznie wzrósł odsetek firm, które korzystały  

i korzystają z kredytów i pożyczek – ciągle jest to mniej niż 1/3 ogólnej liczby MSP. 

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
9
. 

Przedsiębiorstwa sektora MSP wykorzystują zarówno źródła własne, jak i obce 

w finansowaniu swojej działalności gospodarczej (badania J. Dudy
10

 oraz I. Dudzik-

Lewickiej i A. Madydy
11

). Niemniej jednak to właśnie źródła własne dominują  

w strukturze kapitału. Wśród preferowanych źródeł własnych dominuje zdecydowa-

nie zysk netto. Oznacza to, że przedsiębiorstwa sektora MSP generują zyski, które 

są w stanie przeznaczyć na finansowanie własnego rozwoju. Szczególnie mikrofir-

my uzależniają swój rozwój od wypracowanej nadwyżki finansowej. Ale muszą 

pamiętać, że w okresie ożywającej gospodarki może to być barierą rozwoju. 

Mikro i małe podmioty gospodarcze powinny w większym zakresie zaintere-

sować się źródłami finansowania innowacyjnych działań rozwojowych i wybierać 

te, których koszt pozyskania jest najniższy. Mogą starać się pozyskać środki pie-

niężne z funduszy strukturalnych, gdzie najodpowiedniejszymi działaniami jest 

                                                           
7 J. Filipiak, Unia potrzebuje innowacyjności małych firm, „Rzeczpospolita” 14.12.2007,  

s. B14. 
8 K. Janasz, Źródła i modele finansowania procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, 

„Przegląd Organizacji” 2008, nr 10, s. 38–39. 
9 Ibidem, s. 38. 
10 J. Duda, Czynniki rozwoju polskiego i małopolskiego sektora MŚP w zmieniającym się 

otoczeniu, w: Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red.  

J. Pyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddział w Katowicach, Katowice 

2010, s. 30–46. 
11 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. 
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właśnie wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej, wzrost konku-

rencyjności poprzez 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
12

. 

 

 

Innowacyjność przedsiębiorstw sektora MSP w województwie śląskim 

 

Województwo śląskie to region przemysłowy obejmujący obszar 1233,4 tys. 

ha (3,9% powierzchni kraju), z czego aż 3,2% powierzchni zajmują tereny miesz-

kalne, a 1,7% tereny przemysłowe (pierwsze miejsce w kraju). Województwo za-

mieszkuje ok. 4,62 mln osób, co stanowi 11,98% ludności Polski (stan na 

31.12.2013 r.)
13

. 

Jest to najsilniej zurbanizowany region w Polsce (77,56% osób zamieszkuje te-

reny miejskie), z najwyższym wskaźnikiem zaludnienia, tj. 374 osób/km
2
 (średnia 

krajowa: 124 osoby/km
2
)

14
. W przemyśle pracuje ok. 38% osób zatrudnionych  

w regionie. Województwo śląskie charakteryzuje się dużą koncentracją obszarów 

działalności gospodarczej i przemysłowej. Jest regionem silnym gospodarczo, który 

wytwarza 198 301 mln zł, tj. 13% PKB (2. pozycja w kraju)
15

. Stopa bezrobocia 

rejestrowanego wynosi 11,1%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto – 

3629,57 zł, w tym w przemyśle 4307,29 zł i w budownictwie 2891,11 zł (stan 

31.12.2013 r.)
16

. 

Z każdym rokiem zwiększa się liczba (region śląski zajmuje 2. pozycję pod 

względem liczby podmiotów sektora MSP) oraz rola gospodarcza w regionie ma-

łych i średnich przedsiębiorstw. Cechuje je duże zróżnicowanie branżowe oraz wy-

soka skłonność do innowacji. 

Wśród zarejestrowanych na Śląsku podmiotów gospodarczych największą gru-

pę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa 

handlowego, w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Najmniejszą grupą są 

przedsiębiorstwa państwowe. Wszystkie firmy, niezależnie od formy własności  

i pochodzenia kapitału cechuje duża konkurencyjność i zdolność dostosowawcza do 

                                                           
12 M. Okręglicka, Działalność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw w Polsce – wybrane 

aspekty, w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw – wybrane 

zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011,  

s. 275. 
13 Informacje o województwie, GUS, US w Katowicach, http://katowice.stat.gov.pl/, 

(14.11.2014). 
14 Województwo na tle kraju, GUS, US w Katowicach, http://katowice.stat.gov.pl/, 

(14.11.2014). 
15 Europejskie zestawienie danych dotyczących PKB w 2008 r. w cenach bieżących na 

mieszkańca na poziomie NUTS2 przynosi informacje o 236. pozycji regionu śląskiego, co 

stanowi 41% średniej wartości EU na podst. danych EUROSTAT dostępnych w końcu 2011 

r. Na tle Polski to druga pozycja po regionie mazowieckim (219. pozycja). 
16 Podstawowe dane o regionie, GUS, US w Katowicach, http://katowice.stat.gov.pl/, 

(10.11.2014). 

http://katowice.stat.gov.pl/
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zmian na rynku. Wysoko wykwalifikowana kadra placówek naukowych i badawczo-

rozwojowych zapewnia dynamiczny rozwój zaawansowanych technologii oraz in-

nowacyjne rozwiązania w takich dziedzinach jak: informatyka, przemysł motoryza-

cyjny, przetwórstwo spożywcze oraz w segmencie usług oraz również sprzyja po-

wstawaniu nowych gałęzi gospodarki
17

. 

Województwo śląskie ma ogromny potencjał przedsiębiorczości: 34,2 tys. 

spółek prawa handlowego i 35,2 tys. cywilnych, prawie 332 tys. osób fizycznych, 

które zarejestrowały działalność gospodarczą w 2011 roku, ok. 36,6 tys. osób rozpo-

częło swoją przygodę z biznesem. Nie zawsze jednak odnoszą sukces. Działalność 

gospodarcza z natury związana jest z ryzykiem. Błędy w zarządzaniu, nietrafiony 

produkt, zbyt silna konkurencja – wszystko to sprawia, że co druga nowa firma 

zamyka działalność w ciągu pierwszych trzech lat istnienia. 

Województwo śląskie systematycznie buduje swój innowacyjny potencjał. 

Ogromny w tym udział mają małe i średnie przedsiębiorstwa działającego na jego 

obszarze. Śląsk jest jednym z silniejszych pod względem potencjału gospodarczego 

regionem przemysłowym Polski. W wielu obszarach działalności zazwyczaj plasuje 

się na drugim miejscu, za województwem mazowieckim (tab. 1). 

Według badań GUS, województwo śląskie ma wysoki odsetek przedsiębiorstw 

innowacyjnych wśród firm przemysłowych – 20,3%. W sumie przedsiębiorcy regio-

nu w 2010 roku zainwestowali w innowacje 4,6 mld zł. Ale to za mało. W Polsce 

nakłady na badania i rozwój jako odsetek PKB (0,68%) są wielokrotnie niższe niż  

u europejskich liderów – Niemiec, Danii czy Szwecji. Ten wskaźnik w wojewódz-

twie śląskim wynosi 0,55% (183 zł na mieszkańca w 2010 r.)
18

. 

Województwo śląskie to pierwszy region w kraju, który utworzył strategię in-

nowacji oraz rozpoczął realizację określonych obszarów strategicznych. 

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003–2013 

była dokumentem regionalnym zorientowanym na wzmocnienie procesów innowa-

cyjnych. Zgodnie z ówczesnymi potrzebami gospodarki regionalnej, a także w zgo-

dzie z rekomendowaną ówcześnie metodologią stosowaną w Unii Europejskiej, 

strategia ta cechowała się podejściem funkcjonalnym. Punktem ciężkości jej posta-

nowień było stworzenie możliwie pełnego instrumentarium wsparcia innowacyjno-

ści – w dużej mierze rozumianej jako transfer wiedzy do MSP – we wszystkich 

dziedzinach gospodarki
19

. 

W 2009 roku w województwie śląskim, biorąc pod uwagę ustalenia Regional-

nej Strategii Innowacji oraz foresightu technologicznego, rozpoczęto opracowywa-

nie i wdrażanie Programu Rozwoju Technologii na lata 2010–2020
20

. Komplemen-

tarną rolę wobec postanowień RSI oraz PRT spełnia aktualna Regionalna Strategia 

Innowacji województwa śląskiego na lata 2013–2020, w której wykorzystano doro-

bek wcześniejszego programowania i przez pryzmat wyzwań strategicznych inno-

wacyjnego rozwoju województwa śląskiego ogniskuje się na zagadnieniach tema-

                                                           
17 J. Strzelecki, Śląskie: bogactwo innowacji, Portal Innowacji, www.pi.gov.pl/ (10.11.2014). 
18 Przedsiębiorcy w województwie śląskim, raport na temat wkładu przedsiębiorców w rozwój 

województwa śląskiego, www.przedsiebiorcytworza.pl/ (14.11.2014). 
19 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013–2020, Katowice 

2012, s. 18, http://ris.slaskie.pl/dokumenty regionalne/ (10.11.2014). 
20 Ibidem, s. 19. 
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tycznych, wokół których ambicją regionu powinno stawać się dalsze skupianie akto-

rów pochodzących ze środowisk biznesowych i naukowych, a także instytucji oto-

czenia biznesu, organizacji pozarządowych i władz samorządowych
21

. 

Mocną stroną województwa śląskiego jest działanie na jego obszarze wielu 

wyspecjalizowanych instytucji okołobiznesowych – funkcjonuje tam około 200 

instytucji otoczenia biznesu. Zauważa się stale rosnącą liczbę parków przemysło-

wych, technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości. Do najważniejszych 

instytucji zalicza się: Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego SA (GARR), 

która spełnia rolę instytucji finansującej, Górnośląską Agencję Przekształceń Przed-

siębiorstw SA (GAPP) oraz Fundusz Górnośląski SA. 

Wśród działających w regionie instytucji identyfikuje się m.in.: 

 ośrodki zajmujące się szkoleniem i doradztwem, 

 inkubatory przedsiębiorczości, w tym inkubatory akademickie, 

 inkubatory i parki technologiczne (Górnośląski Inkubator Technologiczny, 

Rybnicki Inkubator Technologiczny w Rudzie Śląskiej oraz Beskidzki Inkuba-

tor Technologiczny w Bielsku-Białej, Park Naukowo-Technologiczny „Tech-

nopark” Gliwice, Lotos Park Technologiczny Oddział Czechowice-Dziedzice, 

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, Bielski Park Techniki Lotni-

czej), 

 parki przemysłowe (Bytomski Park Przemysłowy, Żorski Park Przemysłowy, 

Park Przemysłowy Ziemia Pszczyńska, Goleszowski Park Przemysłowy, Czę-

stochowski Park Przemysłowy, Śląski Park Przemysłowy, Piastowski Park 

Przemysłowy, Jaworznicki Park Przemysłowy, Park Przemysłowy Euro-

Centrum, Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach, Park Przemysłowy  

i Usługowy w Bielsku-Białej), 

 fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe i fundusze venture capital (do 

najaktywniejszych należy Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy oraz fun-

dusze pożyczkowe działające przy GARR i GAPP)
22

. 

Wizją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego jest stworzenie 

ekosystemu innowacji. Głównym celem, jaki przyświeca członkom regionalnego 

ekosystemu, jest przede wszystkim oferowanie produktów (usług) stanowiących 

istotną wartość dla konsumentów. Czynnikiem integrującym układ jest przepływ 

zarówno aktywów materialnych (np. produktów), jak i niematerialnych (know-how, 

informacje). Dodatkowo organizacje postrzegają ekosystem jako miejsce lub spo-

sobność pozyskania korzyści wynikających z ekonomii skali, zasięgu, czasu, syner-

gii oraz elastyczności. Charakter funkcjonowania organizacji w ramach ekosyste-

mów, jak i relacji współpracy, sprawia, że zjawisko to jest znacznie częściej identy-

fikowane w sektorach opartych na wiedzy, jak w regionalnych specjalizacjach wo-

jewództwa śląskiego. W ekosystemie organizacje współtworzą i rozwijają swój 

                                                           
21 Ibidem, s. 20 
22 H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Innowacyjność a wsparcie klastrów na przykładzie 

województwa śląskiego, w: Zarządzanie XXI wieku, Nowe koncepcje zarządzania, t. III, red.  

H. Dźwigoł, J. Kurowska-Pysz, D. Owsiak, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, s. 134. 
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potencjał głównie wokół nowej innowacji. Wspólnie pracują, jednocześnie konkuru-

jąc i kooperując, wprowadzając innowacje nowych generacji
23

. 
 

Tabela 1 

Województwo śląskie na tle kraju 

Wskaźnik Śląskie Kraj = 100 (w %) Lokata w kraju 

Produkcja sprzedana przemysłu,  

w mln zł 
182 501,4 18,50  2 

W tym na 1 mieszkańca w zł 39 345 152,40 1 

Udział eksportu wyrobów wysokiej 
techniki w produkcji sprzedanej 

 20,60 (2009) 1 

Przedsiębiorstwa innowacyjne 

przemysłowe (w %) 
Ogółem: 

Wg klas wielkości 

10–49 
50–249 

 

 
20,32 

 

12,17 
33,19 

 

 
17,10 

9,62 

30,18 

 

 
2 

 

1 
4 

Nakłady na działalność innowacyjną 

wg źródeł finansowania w tys. zł 
1) przemysłowe ogółem: 

– własne 

– budżetowe 
– pozyskane z zagranicy 

– kredyty bankowe 

2) usługowe 

 

 
4 037 838 

3 557 366 

30 677 
149 945 

232 849 

591 906 

 

 
17,00 

19,90 

11,33 
7,98 

11,14 

5,49 

 

 
2 

2 

4 
4 

2 

2 

GERD/Nakłady na działalność B+R 
w mln zł 

848,8 8,10 3 

GERD/Relacja do PKB w % 0,55% 0,68 7 

GERD/Nakłady na działalność B+R 

w tys. zł 

 

609725,4 

 

7,90 

 

3 

W tym: 

1) badania podstawowe 

2) badania stosowane 
3) badania rozwojowe 

 

26,6 

24,5 
49,0 

 

5,30 

9,40 
9,70 

 

5 

2 
2 

Wynalazki krajowe zgłoszone 436 13,60 2 

Liczba udzielonych patentów dla 

podmiotów woj. śląskiego 
233 16,80 2 

Wzory użytkowe krajowe: 
1) zgłoszone 

2) udzielone prawa ochronne 

 
170 

90 

 
19,30 

18,60 

 
1 

2 

Przedsiębiorstwa, które współpraco-
wały w zakresie działalności inno-

wacyjnej w ramach inicjatywy 

klastrowej: 
1) przemysłowe 

2) usługowe 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0,9% (2008–2010) 

0,4% (2008–2010) 

 
 

 

 
4 

7 

Źródło: opracowanie własne na podst.: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Ślą-

skiego na lata 2013–2020, Katowice 2012, s. 18, http://ris.slaskie.pl/dokumenty regio-

nalne/ (10.11.2014); Model Wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Wojewódz-

twa Śląskiego na lata 2013–2020, Projekt systemowy Zarządzanie, wdrażanie i monito-

                                                           
23 Model Wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 

2013–2020, Projekt systemowy „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Stra-

tegii Innowacji województwa śląskiego (III edycja), Katowice 2014, http://ris.slaskie.pl/, 

(10.11.2014). 
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rowanie Regionalnej Strategii Innowacji województwa śląskiego (III edycja), Katowice 

2014, http://ris.slaskie.pl/ (10.11.2014). 

 

 

Podsumowanie 

 

Województwo śląskie zajmuje wysokie miejsce pod względem innowacyjności 

w Polsce. W wielu obszarach działalności zajmuje drugie miejsce, najczęściej po 

województwie mazowieckim. Zadaniem aktualnej polityki innowacyjnej regionu 

śląskiego jest inspirowanie do innowacyjności oraz stwarzanie warunków do osią-

gania przywództwa rynkowego, a także zapewnienie rozwoju technologicznego 

przez osiąganie doskonałości w wybranych dziedzinach bądź przez pozyskanie 

technologii z rynków globalnych i osadzenie jej w województwie śląskim. 
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Summary 

 

Innovation is regarded as a key factor leading to the development of the enterprise mar-

ket enrichment with new products and services of high quality and organizational transforma-

tions within the company and its environment. 

Purpose of the study is to characterize the innovation potential of the SME sector in the 

Silesian region. The study presents the results of research on the condition of the SME sector 

conducted by the Confederation of Leviathan in 2013 and attempts to analyze the innovation 

potential of the SME sector in Silesia on the background of the country. 
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ZASIĘG SPRZEDAŻY A AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA SEKTORA MSP 

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

 

 

Streszczenie 

 

Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników przeprowadzonych przez 

autorów badań, które skupiają się na poszukiwaniu wpływu zasięgu sprzedaży ma-

łych i mikro przedsiębiorstw, jako reprezentantów sektora MSP, na aktywność in-

nowacyjną w ramach zachodniopomorskiego regionalnego systemu innowacyjnego. 

Pośrednim celem realizowanych badań było wskazanie jakie są warunki brzegowe  

w modelowej strukturze regionalnej sieci innowacji. W badaniu uczestniczyły 544 

małe i mikro podmioty z województwa zachodniopomorskiego, które odpowiedziały 

na przesłany kwestionariusz ankietowy. Wykorzystano modelowanie typu probit 

(teoria prawdopodobieństwa), gdyż jest to skuteczne narzędzie badawcze dla wielu 

statycznych danych przy zmiennej zależnej o charakterze jakościowym. Uzyskane 

wyniki świadczą o zależności pomiędzy zasięgiem sprzedaży w małych i mikro 

podmiotach a ich działalnością innowacyjną w polskich regionach, takich jak Pomo-

rze Zachodnie. 

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, zasięg sprzedaży, sektor MSP, region 

 

 

Wprowadzenie 

 

Kwantyfikatorem konkurencyjności mikro, małych i średnich organizacji może 

być ich pozycja na wspólnym rynku oraz strategia rozszerzania zasięgu sprzedaży 

produktów oraz usług. Takie podejście wpływa na akcelerację pomysłów innowa-

cyjnych w przedsiębiorstwach, dzięki wykorzystywaniu nowatorskich idei w formie 

nowych produktów, procesów czy też technik organizacyjnych. Najważniejsze za-

soby we współczesnym świecie, na których można oprzeć kreowanie przewagi kon-

kurencyjnej jednostki gospodarczej, związane są bowiem z wykorzystaniem wiedzy 

i tworzeniem zasobów niematerialnych, w tym innowacyjnej technologii
1
. Procesy 

kreowania i implementacji nowych technologii oraz inicjacja związków współpracy 

                                                           
1 E. Mińska-Struzik, Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich przedsię-

biorstw wysokiej techniki, IX Kongres Ekonomistów Polskich, s. 1–2. 
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innowacyjnej może znacząco wpłynąć na obniżenie kosztów działalności poszcze-

gólnych podmiotów z sektora MSP, a dodatkowo zwiększyć wydajność pracy.  

Perspektywa ewolucyjna oraz systemowa potwierdzają, że w czasie wzrostu 

potencjału przemysłowego, przy okazji poprawy jego konkurencyjności, odpowie-

dzialność za przyspieszenie postępu przesuwa się, z punktu widzenia klas wielkości, 

z dużych jednostek przedsiębiorstw, przez średnie, w kierunku małych i mikropod-

miotów
2
. Współcześnie uważa się często, że to właśnie sektor MSP, który finanso-

wany jest z wewnętrznego kapitału, odpowiada za procesy tworzenia nowych tech-

nologii, szczególnie w krajach z luką technologiczną szacowaną na kilkadziesiąt lat. 

Wiele krajów Unii Europejskiej oraz państwa OECD stymulują prowadzenie aktyw-

ności innowacyjnej przez odpowiednią politykę proinnowacyjną
3
. Najczęściej takie 

wspieranie w krajach unijnych następuje dzięki otwartości gospodarczej (głównie 

wymianie międzynarodowej), a także dzięki realizacji działań badawczo-

rozwojowych
4
.  

Zauważyć jednak można pewne ograniczenie związane z dostępem przedsię-

biorstw z sektora MSP do własnej działalności badawczo-rozwojowej. Funkcjonują-

ce w Polsce małe i mikroprzedsiębiorstwa znajdują się w fazie przejściowej między 

brakiem zainteresowania aktywnością innowacyjną, a przychylnym do niej nasta-

wieniem. Zmiany mają charakter ewolucyjny i wymagają czasu. 

Podstawową hipotezą prowadzonych badań stało się twierdzenie, że aktywność 

innowacyjna w małych i mikro podmiotach gospodarczych jest istotnie determino-

wana oddziaływaniem rynku sprzedaży swoich produktów oraz jego wielkością. 

Właściwe zobrazowanie przebiegu procesów innowacyjnych, a także ich ograni-

czeń, w regionalnych systemach oraz krajowym systemie gospodarowania, pozwoli 

określić zdywersyfikowane ścieżki rozwoju narodowych sieci innowacyjnych. Przy 

uwzględnieniu specyfiki regionalnej pozwoli to na akcelerację procesów tworzenia, 

absorpcji i dyfuzji technologii
5
. 

Celem artykułu jest przeanalizowanie i podjęcie próby znalezienia zależności 

między realizowanym zasięgiem sprzedaży przedstawicieli przedsiębiorstw sektora 

MSP (podmiotów małych i mikro), a działalnością innowacyjną w ramach regional-

nego systemu innowacyjnego w województwie zachodniopomorskim.  

 

 

Rozmiar obsługiwanego rynku przez przedsiębiorstwa a aktywność  

innowacyjna 

 

Przemyślenia skłoniły autorów do wyboru modelowania probitowego jako naj-

bardziej uzasadnionej metody do oceny wpływu zasięgu sprzedaży mikro i małych 

                                                           
2 P. Dzikowski, Developing the innovation potential of a medium sized family business func-

tioning in a global supply chain, „Management” 2012, vol. 16, nr 1, s. 102. 
3 OECD, Tax incentives for research and development, Trends and issues, Paris 2003. 
4 W. Czemiel-Grzybowska, M. Walicka, Działalność B+R, innowacyjność a eksport przed-

siębiorstw, Ekonomia i Prawo, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, t. XII, nr 4/2013, s. 613–

615. 
5 A. Świadek, Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego  

w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 1, s. 121–125. 
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przedsiębiorstw w wybranym regionie kraju (w tym wypadku w województwie 

zachodniopomorskim), na aktywność innowacyjną w regionalnym systemie przemy-

słowym.  

W artykule autorzy uwzględnili analizę tylko podmiotów małych i mikro funk-

cjonujących w systemie przemysłowym regionu Pomorza Zachodniego. Badaniem 

objęto łącznie grupę 544 mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych, do któ-

rych skierowano ankietę. Procedura gromadzenia danych wiązała się z przeprowa-

dzeniem wstępnej rozmowy telefonicznej, następnie z przesłaniem drogą mailową 

lub tradycyjną pocztą formularza ankietowego. Badania miały charakter statyczny  

i były prowadzone w układzie trzyletnim w latach 2009–2011. 

Modelowanie typu probit dotyczyło wszystkich analiz statystyczno-

ekonometrycznych zrealizowanych w badaniu, dzięki czemu precyzyjnie wyesty-

mowano wartość wszystkich parametrów, a także wykazano ich istotność dla rozpa-

trywanych zmiennych jakościowych wyrażonych binarnie, łącznie z charakterystyką 

prawdopodobieństw występujących zjawisk. Można stosować taką procedurę wtedy, 

gdy jest duża statystyczna próba przypadków, jak również, gdy jest trudno w wy-

mierny sposób przedstawić zmienne opisujące badane zjawiska. 

 

 

Podstawy metodyczne prowadzonych badań  
 

W zaprezentowanej analizie zjawisk gospodarczych wykorzystano rachunek 

prawdopodobieństwa. Wśród 17 zmiennych zależnych wymienić można najważniej-

sze:  

a) ponoszenie nakładów na działalność innowacyjną przez badane podmioty 

gospodarcze, głównie w powiązaniu z ich strukturą, czyli ze sferą badawczo-

rozwojową oraz inwestycjami w nowe maszyny, urządzenia techniczne, ale także 

budynki, budowle, grunty czy inwestycje w nowe programy komputerowe),  






ły występowanienakłady  jeżeli 0,

stępowałynakłady wy jeżeli ,1
1iY  

b) wdrażanie nowych procesów oraz wyrobów, biorąc pod uwagę szczegółowe 

rozwiązania w tym obszarze, czyli nowe produkty i nowe procesy technologiczne,  






arozwiązani nowego  wdrożononie jeżeli 0,

 erozwiązani nowe  wdrożonojeżeli 1,
2iY  

c) współpraca w zakresie aktywności innowacyjnej w ujęciu podmiotowym, 

związanej z relacjami z dostawcami, konkurentami i odbiorcami, także ze szkołami 

wyższymi, JBR-ami i z zagranicznymi instytutami badawczymi,  






nykooperacyjzwiązek  istniał nie jeżeli 0,

ny kooperacyjzwiązek  istniał jeżeli ,1
3iY  

Jako zmienne niezależne przyjęto w badaniu cztery obszary sprzedaży analizowa-

nych małych i mikro organizacji gospodarczych. Zasięg sprzedaży został zidentyfi-
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kowany przez poszczególnych przedsiębiorców na podstawie aktualnych informacji 

o obsługiwanych odbiorcach na rynku.  






lokalny  niżinny jest sprzedaży  zasięg jeżeli 0,

sprzedaży  zasięglokalny    występujejeżeli 1,

i
X
1

 






 regionalny niżinny jest sprzedaży  zasięg jeżeli 0,

sprzedaży  zasięg regionalny   występujejeżeli 1,

i
X
2

 






krajowy  niżinny jest sprzedaży  zasięg jeżeli 0,

sprzedaży  zasięgkrajowy    występujejeżeli 1,

i
X
3

 






dowy międzynaro niżinny jest sprzedaży  zasięg jeżeli 0,

sprzedaży  zasięgdowy międzynaro   występujejeżeli 1,

i
X
4

 

Zmienne niezależne, które przyjęto w badaniu, stanowią zbiór płaszczyzn od-

niesienia pokazujących aktywność innowacyjną podmiotów gospodarczych, wybra-

ną na podstawie metodologii stosowanej dla krajów OECD, rozszerzonej o instytu-

cjonalną formułę współpracy innowacyjnej przedsiębiorstw
6
.  

Nie można skorzystać z regresji wielorakiej, powszechnie używanej w anali-

zach ilościowych zjawisk, jeżeli zmienna zależna przybiera wartości dychotomicz-

ne, wtedy można zastosować regresję probitową. W tym przypadku korzystne jest 

to, że analiza i interpretacja uzyskanych wyników będzie zbliżona do klasycznej 

metody regresji, bowiem w obu podejściach występuje podobny schemat sposobu 

doboru zmiennych oraz testowania hipotez. Różnice dotyczą głównie zawiłych,  

a także czasochłonnych obliczeń, wyliczania wartości oraz sporządzania wykresów 

reszt niewnoszących często za wiele znaczących informacji do modelu
7
. 

W odniesieniu do modelu o zmiennej zależnej przyjmującej wartość 0 lub  

1, wartość spodziewana zmiennej zależnej dobranej w modelu będzie interpretowa-

na jako warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia, biorąc 

oczywiście pod uwagę ustalone wartości zmiennych niezależnych. Wybór przez 

autorów modelowania typu probit umożliwiło oszacowanie szansy wystąpienia 

różnorodnych zachowań w odniesieniu do działalności innowacyjnej, uwzględniając 

przyjęte wcześniej warunki brzegowe. 

Metoda największej wiarygodności pozwala oszacować parametry w modelach 

ze zmienną dychotomiczną, przy czym identyfikuje się wektor parametrów gwaran-

tujący najwyższe prawdopodobieństwo uzyskania wartości, które zauważone były  

w badanej próbie
8
. Wykorzystanie tej metody związane jest z koniecznością sformu-

łowania funkcji wiarygodności, a także wyznaczenia drogą analityczną albo nume-

ryczną jej ekstremum. Jest to dosyć skomplikowana procedura, jednak metoda naj-

większej wiarygodności jest powszechnie stosowana, ze względu na możliwość 

                                                           
6 OECD, Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowa-

cji, wyd. III, Paryż 2005. 

M. Tomaszewski, Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski 

Zachodniej w latach 2009–2011, „Ekonomia i Prawo” 2013, vol. 12, nr 3. 
7 A. Stanisz, Przystępny kurs statystki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217. 
8 A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa 1988, s. 73. 
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zastosowania przy wielu modelach, również o zmiennych parametrach czy z wielo-

wymiarową strukturą opóźnień, a także nieliniowych oraz heteroskedastycznych. 

Poza tym, własności tej metody, w małych próbach, są najczęściej korzystniejsze od 

pozostałych, konkurencyjnych estymatorów
9
. 

Dla modeli probitowych maksymalizacja funkcji wiarygodności występuje 

przy zastosowaniu technik stosowanych również przy estymacji nieliniowej. Można 

przy tym wykorzystać do analiz probitowych w miarę powszechnie dostępne i pro-

ste programy komputerowe
10

.  

Do statystycznej weryfikacji modeli probitowych zastosowano statystykę Chi-

kwadrat, natomiast określenie istotności parametrów przeprowadzono na podstawie 

testu Walda przy standardowych, asymptotycznych błędach ocen. Wszystkie obli-

czenia zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Statistica. W opra-

cowaniu przedstawiono jedynie modele ekonometryczne spełniające kryteria oceny 

istotności parametrów i modeli, głównie ze względu na przejrzystość i estetykę 

prezentacji wyników przeprowadzonych badań. Zrezygnowano przy tym z rozsze-

rzonej formy prezentacji, czyli przedstawiania statystyki oceny istotności modelu 

jako całości czy istotności parametrów, skoncentrowano się bowiem na pokazaniu 

prawdopodobieństwa występowania zjawisk oraz obliczeniu i wskazaniu błędów 

standardowych. Wynika to przede wszystkim z tego, że do analizy badanych zja-

wisk zupełnie wystarcza postać strukturalna modelu. Skomplikowana interpretacja 

modeli typu probit spowodowała, że autorzy zdecydowali się na zbudowanie modeli 

jednoczynnikowych.  

Uwzględniając fakt, że zmienne zależne i niezależne obrane w badaniu mają 

charakter binarny, czyli osiągają wartości 0 lub 1, prezentację i ocenę otrzymanych 

wyników zrealizowano na podstawie strukturalnej postaci modelu oraz osiąganych 

wartości prawdopodobieństwa. Przy czym prawdopodobieństwo wystąpienia zda-

rzenia o charakterze innowacyjnym jest wyższe w danej grupie podmiotów przemy-

słowych niż w pozostałej zbiorowości, jeżeli przy parametrze znajduje się znak 

dodatni. W przypadku dużych i równocześnie statycznych prób badawczych, gdzie 

zmienna zależna występuje w postaci jakościowej, modelowanie probitowe jest 

niezwykle skutecznym narzędziem badawczym.  

 

 

Wpływ obszaru sprzedaży mikro i małych przedsiębiorstw na aktywność 

innowacyjną przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim 

 

Badanie oddziaływania wpływu zasięgu sprzedaży na aktywność innowacyjną 

przeprowadzono na próbie 544 mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych 

regionu Pomorza Zachodniego.  

W tabeli 1 zaprezentowano wyniki badań i analiz dotyczące wpływu lokalnego 

zasięgu sprzedaży mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych z województwa 

zachodniopomorskiego na ich chęć aktywizacji działalności innowacyjnej. 

 

 

                                                           
9 Ibidem, s. 76. 
10 G.S. Maddala, Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 373. 
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Tabela 1 

Lokalny zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach MSP  

w województwie zachodniopomorskim w latach 2008–2010 

Atrybut innowacyjności Parametr 
Błąd  

standardowy 
Statystyka 
t-studenta 

Chi-
kwadrat 

P>|z| p1 p2 

Nakłady na działalność B+R –,520 0,149 –3,50 12,95 0,00 0,16 0,31 

Inwestycje w dotychczas nie-

stosowane środki trwałe  

(w tym): 

–,269 0,133 –2,02 4,03 0,04 0,67 0,76 

– nowe budynki i budowle –,389 0,153 –2,54 6,72 0,01 0,14 0,25 

Oprogramowanie komputerowe –,336 0,128 –2,63 6,97 0,01 0,43 0,56 

Nowe wyroby –,302 0,128 –2,35 5,52 0,02 0,55 0,67 

Nowe  systemy okołoproduk-

cyjne 
–,362 0,142 –2,54 6,65 0,01 0,20 0,31 

p1 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw 

p2 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałych grupach przedsię-

biorstw 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych. 

 

Lokalnie działające mikroprzedsiębiorstwa oraz małe podmioty, które brały 

udział w badaniu z wykorzystaniem modelowania probitowego, wykazują staty-

stycznie mniejszą skłonność do podejmowania aktywności innowacyjnej niż w po-

zostałej grupie przedsiębiorstw – wyestymowano 6 modeli z parametrami istotnymi 

na 18 możliwych. Rozpatrując wartości prawdopodobieństw, można zauważyć inte-

resujące prawidłowości. Sprzedaż produktów jedynie na lokalnym rynku wśród 

badanych przedsiębiorstw regionu Pomorza Zachodniego oznacza niższe szanse na 

prowadzenie działalności B+R o 48,4%, inwestowania przez nie w nowe technolo-

gie o 14,5%, w tym budynki o 44,0%, oprogramowanie komputerowe o 23,2%, 

implementowanie nowych wyrobów o 17,9% czy systemów okołoprodukcyjnych  

o 35,5%. Podmioty te są istotnie rzadziej skłonne do realizacji różnorodnych form 

aktywności innowacyjnej, jednakże powinny być wspierane i zachęcane do zmiany 

swojego nastawienia do działalności innowacyjnej. 

W tabeli 2 przedstawiono relację regionalnego zasięgu sprzedaży badanych 

podmiotów i jego wpływu na prowadzoną działalność innowacyjną. 

Analizowane podmioty, szukające odbiorców na regionalnym rynku, potwier-

dzają niechęć mikro i małych przedsiębiorstw do zaangażowania w realizację dzia-

łalności innowacyjnej. Przy takim zasięgu sprzedaży prawdopodobne jest, że przed-

siębiorstwa słabo zainteresują się jedynie inwestycjami w dotychczas niestosowane 

środki produkcji – o 14,3% i działalnością badawczo-rozwojową – o 48,4%. Nie-

wielki zasięg sprzedaży wskazuje, że przedsiębiorstwa małe i mikro bardzo mocno 

angażują się w bieżącą działalność, zachowanie dotychczasowej wielkości produk-

cji, asortymentu i docieranie do obecnych klientów. Często lokalny i regionalny 

zasięg sprzedaży w organizacjach województwa zachodniopomorskiego wiąże się 

jedynie z realizacją głównego celu związanego z przetrwaniem na rynku. 
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Tabela 2 

Regionalny zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach MSP  

w województwie zachodniopomorskim w latach 2008–2010 

Atrybut innowacyjności Parametr 
Błąd  

standardowy 
Statystyka 
t-studenta 

Chi-kwadrat P>|z| p1 p2 

Nakłady na działalność B+R –,520 0,149 –3,50 12,95 0,00 0,16 0,31 

Inwestycje w dotychczas 

niestosowane środki trwałe 
–,325 0,129 –2,52 6,31 0,01 0,66 0,77 

p1 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw 

p2 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałych grupach przedsię-

biorstw 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych. 

 

Analizę wpływu krajowego zasięgu sprzedaży w badanych przedsiębiorstwach 

przemysłowych regionu Pomorza Zachodniego, na ich działalność innowacyjną 

zaprezentowano w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Krajowy zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach MSP  

w województwie zachodniopomorskim w latach 2008–2010 

Atrybut innowacyjności Parametr 
Błąd  

standardowy 

Statystyka  

t-studenta 
Chi-kwadrat P>|z| p1 p2 

Nakłady na działalność B+R +,438 0,116 3,77 14,30 0,00 0,36 0,22 

Inwestycje w dotychczas 

niestosowane (w tym): 
+,329 0,120 2,73 7,56 0,01 0,80 0,70 

– nowe budynki i budowle +,300 0,121 2,49 6,19 0,01 0,28 0,18 

Oprogramowanie kompute-
rowe 

+,371 0,110 3,36 11,39 0,00 0,61 0,47 

Nowe wyroby +,289 0,113 2,56 6,58 0,01 0,70 0,60 

Procesy technologiczne, w 

tym: 
+,243 0,120 2,02 4,13 0,04 0,79 0,71 

–  systemy okołoprodukcyjne +,374 0,115 3,24 10,52 0,00 0,36 0,23 

p1 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw 

p2 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałych grupach przedsię-

biorstw 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych. 

 

W przypadku rozszerzania sprzedaży na krajowy rynek, mikro i małe przedsię-

biorstwa wskazują znaczącą zmianę podejścia do aktywności innowacyjnej. Pozy-

tywne podejście badanych podmiotów wskazuje dodatni znak przy parametrze, 

oznaczający, że prawdopodobieństwo realizacji działalności innowacyjnej jest wyż-

sze niż w grupie podmiotów działających na mniejszych rynkach. Krajowy rynek 

sprzedaży w działalności małych i mikroprzedsiębiorstw sprzyja wdrażaniu nowych 

procesów technologicznych (szanse – 79%), wprowadzaniu nowych produktów 

(70%) czy inwestycji w dotychczas niestosowane środki trwałe (70%), a także zaku-
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pom oprogramowania komputerowego (61%), z szansami odpowiednio wyższymi 

dla wymienionych kategorii o 11,3%, 16,7%, 14,3% i 29,8%. 

W tabeli 4 przedstawiono badanie relacji międzynarodowego obszaru sprzeda-

ży z aktywnością innowacyjną w badanych mikro i małych przedsiębiorstwach wo-

jewództwa zachodniopomorskiego. 

 
Tabela 4 

Międzynarodowy zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach  

MSP w województwie zachodniopomorskim w latach 2008–2010 

Atrybut innowacyjności Parametr 
Błąd  

standardowy 
Statystyka 
t-studenta 

Chi - 
kwadrat 

P>|z| p1 p2 

Nakłady na działalność B+R +,539 0,127 4,25 17,94 0,00 0,42 0,23 

Inwestycje w dotychczas nie-

stosowane (w tym): 
+,480 0,144 3,34 11,72 0,00 0,84 0,70 

– nowe budynki i budowle +,325 0,132 2,46 6,00 0,01 0,30 0,20 

– w maszyny i urządzenia 

techniczne 
+,393 0,133 2,96 9,01 0,00 0,77 0,63 

Nowe wyroby +,285 0,129 2,21 4,97 0,03 0,72 0,61 

Współpraca z odbiorcami +,351 0,138 2,54 6,37 0,01 0,25 0,15 

p1 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w badanej grupie przedsiębiorstw 

p2 – prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w pozostałych grupach przedsię-

biorstw 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie autorskich badań ankietowych. 

  

Sprzedaż na rynku międzynarodowym także sprzyja chęci prowadzenia dzia-

łalności innowacyjnej wśród mikro i małych przedsiębiorstw w regionie Pomorza 

Zachodniego. Przejawia się to w większej skłonności do inwestowania w dotychczas 

niestosowane środki trwałe (0,84), w tym do kupowania nowoczesnych maszyn  

i urządzeń technicznych (0,77) oraz do wprowadzania na rynek nowych produktów 

(0,72). Międzynarodowy zasięg sprzedaży stymuluje potrzebę prowadzenia i finan-

sowania działalności badawczo-rozwojowej w małych i mikroprzedsiębiorstwach. 

Dwukrotnie częściej analizowane organizacje finansują prace B+R, w porównaniu  

z pozostałą grupą przedsiębiorstw działających na rynku lokalnym, regionalnym czy 

krajowym. Jednocześnie badane podmioty sprzedające na międzynarodowym rynku 

i tam szukające swoich odbiorów, widzą korzyści z relacji ze swoimi odbiorcami, 

zatem chętniej szukają możliwości kooperacji z klientami (blisko dwukrotnie czę-

ściej dochodzi do współpracy z odbiorcami, niż w pozostałej grupie podmiotów).  

 

 

Podsumowanie 

 

Zasięg sprzedaży przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce ma istotne znaczenie 

w procesach tworzenia innowacji oraz wdrażania nowych technologii. Wpływają 

także na rozpoczęcie kooperacji innowacyjnej. W literaturze przedmiotu (polskiej  

i zagranicznej), mocno akcentowane jest, że liczebna przewaga mikro, małych 
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i średnich podmiotów sprzyja ich dynamicznej dyfuzji na rynku, głównie lokalnym  

i regionalnym. 

Perspektywa ewolucyjna i systemowa pokazuje, że wraz ze wzrostem potencja-

łu przemysłowego oraz poprawą konkurencyjności, odpowiedzialność za przyspie-

szenie tego postępu zależy od dużych przedsiębiorstw, jednak coraz bardziej prze-

suwa się w kierunku średnich podmiotów, a dalej małych i mikro. Właściciele  

i kadra zarządzająca mikroprzedsiębiorstw oraz małych firm w warunkach polskich, 

wyróżniają się sporą ostrożnością w prowadzeniu działalności innowacyjnej czy też 

w inwestowaniu w innowacje, co postrzegane jest jako obarczone dużym ryzykiem. 

Region Pomorza Zachodniego obecnie jest na pośrednim etapie rozwoju, w którym 

mikro i małe przedsiębiorstwa jeszcze nie do końca cechują się podejściem proin-

nowacyjnym. Lokalny lub regionalny zasięg sprzedaży nie sprzyja więc wprowa-

dzaniu nowych technologii. Wraz ze wzrostem tego zasięgu obserwujemy jednak 

pozytywne zachowania innowacyjne, co szczególnie odnosi się do funkcjonowania 

tych jednostek organizacyjnych na rynku krajowym i międzynarodowym. 

Dodatkowo można zaznaczyć, że modelowanie typu probit zastosowane w ba-

daniach, dostarczyło interesujących informacji i może świadczyć o przydatności 

takiego narzędzia w ocenie wpływu zasięgu sprzedaży przedsiębiorstw na ich dzia-

łalność innowacyjną w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce. Dzięki 

takiemu podejściu możliwe jest obserwowanie ciągłej ewolucji systemów innowacji, 

począwszy od peryferyjnych poprzez pośrednie, aż  do wiodących w naszym kraju 

oraz wskazanie ich uwarunkowań uwzględniających ich wewnętrzną specyfikę.  
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SALES COVERAGE AND INNOVATIVE ACTIVITY OF SMES IN WESTERN PO-

MERANIA 

 

Summary 

 

The aim of this article is to present the results of the research conducted by the authors 

that focus on the search for the impact of sales coverage of small and micro-enterprises, as 

representatives of the SME sector, upon the innovative activity within the West Pomeranian 

regional innovation system. The indirect object of this research is to indicate the boundary 

conditions in the model structure of the regional network of innovation. The research focused 

on 544 small and micro entities from the Western Pomerania that responded to a question-

naire. This research has used logit modelling (probability theory), for it is an effective re-

search tool for many statistic data with the dependent variable of a qualitative nature. The 

results confirmed the relationship between sales coverage in small and micro-entities, and 

their innovation activities in Polish regions such as the Western Pomerania. 

 

Keywords: innovation, sales coverage, the SME sector, region 
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W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ ORAZ  

WYBRANYCH STUDIÓW PRZYPADKU 

 

 

Streszczenie 

 

Część teoretyczna artykułu obejmuje przegląd ważniejszych badań przeprowa-

dzonych w naszym kraju w celu opisania i zdiagnozowania zjawiska innowacyjności 

małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. Część empiryczną opracowania sta-

nowi natomiast analiza dokonana przez autorkę w dwóch innowacyjnych firmach 

rodzinnych z terenu Łodzi: Piekarstwo-Cukiernictwo „Jaś i Małgosia” oraz PHAR-

MENA SA, z zamiarem przełamania wciąż jeszcze panującego w Polsce stereotypu 

o zachowawczym, mało postępowym, zacofanym wręcz charakterze działalności 

tych podmiotów w porównaniu z ich nierodzinnymi odpowiednikami. 

 

Słowa kluczowe: innowacje, firmy rodzinne, rynek NewConnect 

 

 

Wprowadzenie 

 

Innowacje w XXI wieku – jak słusznie zauważa E. Pawlak – są konieczne, aby 

poradzić sobie z ciągle zmieniającą i wzmagającą się konkurencją w globalnych 

realiach rynkowych. Przedsiębiorcom, którzy nie stosują innowacji w swoich fir-

mach, zagraża zastój i pozostanie daleko za konkurentami. Natomiast umiejętnie 

wprowadzone zmiany: 1) gwarantują osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorcę; 2) 

kreują wartość dodaną dzięki zastosowaniu nowych, oryginalnych pomysłów (war-

tość dodana uwidaczniana jest przez zmianę w produkcie, procesach produkcyjnych, 

środkach  dystrybucji, sprzedaży i promocji); 3) powinny dotyczyć każdego przed-

siębiorstwa bez względu na jego wielkość czy obszar działania
1
. Celem niniejszego 

artykułu jest ukazanie, że, wbrew obiegowym opiniom na temat konserwatywnego 

charakteru firm rodzinnych, podmioty te wyróżniają się nadzwyczajnymi umiejętno-

ściami wytwarzania i wchłaniania innowacji, które w istotnym stopniu wpływają na 

poprawę ich pozycji konkurencyjnej oraz tempo wzrostu. Osiągnięciu celu podpo-

rządkowana została struktura artykułu obejmująca część opisową, prezentującą stan 

innowacji w polskich firmach rodzinnych (punkt 1) oraz część badawczą, w której 

                                                           
1 E. Pawlak, Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa, 

Economicus, Szczecin 2009, s. 26–29. 
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autorka przedstawia rodzaje innowacji i ich źródła w dwóch przedsiębiorstwach: 

sektora tradycyjnego – Piekarstwo-Cukiernictwo „Jaś i Małgosia” oraz sektora wy-

sokich technologii – PHARMENA SA (punkty 2 i 3). Obie firmy związane są  

z Łodzią. 

 

 

Przegląd ważniejszych badań nad innowacyjnością polskich firm  

rodzinnych 

 

W literaturze zagranicznej opinie na temat innowacyjności firm rodzinnych są 

podzielone. Z jednej  strony uważa się, że postawy innowacyjne są przekazywane 

następnemu pokoleniu w drodze sukcesji, a same innowacje generuje rodzina.  

Z drugiej strony podkreśla się, że przedsiębiorstwa rodzinne częściej trzymają się 

jednak sprawdzonych, utartych wzorców działania (Litz, Colli, Aronoff, Ward)
2
. 

Piśmiennictwo zagraniczne będzie przedmiotem zainteresowania autorki w odręb-

nym opracowaniu.  

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw rodzinnych) 

była przedmiotem badań prowadzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych 

Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem T. Baczko
3
. W latach 2005–2011 uka-

zało się siedem ogólnopolskich raportów o innowacyjności, których integralną część 

stanowiła „Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”. Głów-

nymi celami badań okazały się: diagnoza sektora innowacyjnego oraz identyfikacja 

barier i problemów firm innowacyjnych. Badaniem objęto firmy małe, średnie  

i duże, których cechą wspólną były działania proinnowacyjne. Metodologię badań 

opracował INE PAN z uwzględnieniem: studiów makroekonomicznych i mikroeko-

nomicznych, jak również badań jakościowych i ilościowych. Badań o charakterze 

ilościowym dokonano na podstawie danych statystycznych oraz danych dostarcza-

nych przez przedsiębiorstwa; w badaniach jakościowych i trudno mierzalnych po-

służono się ocenami eksperckimi. W rezultacie badań ustalono, że małe i średnie 

firmy, w dużym stopniu o charakterze rodzinnym (w zależności od przyjętej defini-

cji firmy rodzinnej 40%–90% ogółu firm w Polsce), napotykają na liczne bariery 

innowacyjności i wzrostu, spowodowane zbyt wysokimi kosztami innowacji oraz 

niepewnym popytem na innowacyjne produkty. Według raportu z 2011 roku zauwa-

żyć daje się znaczne rozproszenie terytorialne analizowanych innowacyjnych firm 

rodzinnych. Największa ich liczba prowadziła działalność w Małopolsce (17,5%), 

                                                           
2
 R. Litz, Your old men shall dream dreams, your young men will see visions, Canadian 

Council for Small Business & Entrepreneurship, 17th Annual Conference, Ottawa, Ontario 

2000, w: Raport analizy danych zastanych, na potrzeby projektu badawczego „Badanie firm 

rodzinnych”, Warszawa 2009, s. 61; A. Colli, Family business historical and comparative 

perspectives, Economics History Society, Cambridge University Press 2002, w: Raport ana-

lizy…, s. 61; C.E. Aronoff, J.L. Ward, Set policies to solve future problems, „Nations Busi-

ness” 1994, nr 82(7), w: Raport analizy…, s. 61.  
3 T. Baczko, A. Chaberski, Innowacyjność firm rodzinnych, IX Kongres Ekonomistów 

Polskich, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, www.pte.pl/ kongres/ 

referaty/Baczko%20Tadeusz,%20Chaberski%20Artur/Chaberski%20Artur%20-%2 

0INNOWACYJNO%C5%9A%C4%86%20FIRM%20RODZINNYCH.pdf (31.12.2014). 
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następnie na Śląsku (15%), na Mazowszu i w Wielkopolsce (po 12,5%), na Podlasiu 

(10%), na Dolnym Śląski i w Łódzkiem (po 7,5%), w województwie zachodniopo-

morskim (5%) oraz po 2,5% w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, 

lubuskim, podkarpackim i pomorskim. We wnioskach raportu czytamy, że rośnie 

dysproporcja pomiędzy regionami – na tle wszystkich znaczącą rolę odgrywają 

regiony centralny i południowy. Badane innowacyjne firmy rodzinne powstały  

w 80% po roku 1988, spośród nich 32% funkcjonuje nie dłużej niż 10 lat. Pod 

względem zatrudnienia 10% innowacyjnych firm rodzinnych stanowiły mikroprzed-

siębiorstwa, 15% firmy małe, 47,5% firmy średnie i 23% firmy duże. 67,5% przed-

siębiorstw rodzinnych wprowadzających innowacje prowadzi działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego, a 32,5% w sferze usług. Analiza sektorowa natomiast 

wskazuje na znaczne zróżnicowanie innowacyjnych firm rodzinnych, działają one  

w obszarach niskich i średnio-niskich, średnio-wysokich i wysokich technologii. 

Autorzy badania zwracają uwagę, że małe i stosunkowo młode firmy wydają się 

mieć przewagę we wprowadzaniu radykalnych innowacji (np. tworzeniu nowych 

gałęzi). Konstatują również, że innowacyjność jest szansą polskich firm rodzinnych 

sektora MSP na otwarcie się na współpracę z dużymi przedsiębiorstwami – wzorem 

krajów wysoko rozwiniętych – w ramach podwykonawstwa lub kooperacji (wymia-

na technologii i informacji, procesy wzajemnego uczenia się, dzielenie ryzyka mię-

dzy współpracujące firmy)
4
. 

Z kolejnym badaniem innowacyjności polskich firm rodzinnych mamy do czy-

nienia w przypadku Projektu PARP „Badanie firm rodzinnych” z 2009 roku, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W trakcie analiz ustalono, że przedmiotem działań innowacyjnych  

w firmach rodzinnych są głównie: zakup środków trwałych (37%), inwestycje  

w infrastrukturę IT (24%), prace budowlano-montażowe  (19%). Rzadziej korzysta-

no ze wsparcia szkoleniowo-doradczego (13%), zakupu nieruchomości (2%–4%) 

czy nakładów na B+R (2%)
5
. 

Innowacyjnością firm rodzinnych zajmował się również W. Popczyk. Bada-

niem jakościowo-statystycznym objął wszystkie przedsiębiorstwa: mikro, małe  

i średnie notowane na rynku NewConnect do końca 2012 roku w liczbie 425, funk-

cjonujące w sektorach gospodarki o największym potencjale wzrostu, takich jak: 

budownictwo, eco-energia, e-handel, handel, informatyka, inwestycje (głównie 

venture capital/private equity), media, nieruchomości, ochrona zdrowia, recykling, 

technologie, telekomunikacja, usługi finansowe, inne usługi, wypoczynek
6
. Są to 

firmy wysoce przedsiębiorcze, tzn.: innowacyjne, pro-aktywne i skłonne podejmo-

wać ryzyko, powstałe w drugiej połowie lat 90. XX wieku i po 2000 roku, zarządza-

ne w zdecydowanej większości przez profesjonalnych menedżerów. Autor badania 

zidentyfikował trzy główne typy przedsiębiorstwa rodzinnego: typ „A”, w którym 

rodzina dominuje zarówno w strukturze własności i w zarządzaniu biznesem (duży 

stopień koncentracji własności); typ „B”, w którym rola rodziny sprowadza się do 

                                                           
4 T. Baczko, A. Chaberski, Innowacyjność…  
5 Badanie firm rodzinnych – raport końcowy, PARP, Warszawa 2009, s. 80. 
6W. Popczyk, Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza 

ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, WUŁ, 

Łódź 2013, s. 120. 
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nadzoru zarządu dzięki dominacji w strukturze własności (założyciele rodzinni wy-

cofali się z aktywnego zarządzania z uwagi na barierę kompetencji w zarządzaniu 

wzrostem przedsiębiorstwa publicznego, wiek czy przyczyny losowe i brak sukceso-

ra rodzinnego); typ „C”, w którym  założyciele/przedsiębiorcy rodzinni dominują  

w zarządzaniu, a nie mają przewagi bezwzględnej we własności (charakteryzuje się 

rozproszoną strukturą własności lub obecnością w niej inwestora znaczącego, np. 

venture capital/private equity)
7
. 

W tabeli 1 zaprezentowano rozkład sektorowy badanej populacji przedsię-

biorstw z uwzględnieniem charakteru przedsiębiorstw. Dynamika zmian technolo-

gicznych determinuje wysokość nakładów na działalność badawczo-rozwojową, 

poziom ryzyka prowadzonej działalności oraz orientację na szanse globalne. A za-

tem, czym wyższa dynamika zmian technologicznych w sektorze, tym większy 

poziom orientacji przedsiębiorczej jest konieczny, aby biznes mógł przetrwać i dalej 

rozwijać się. 

Przedsiębiorstwa rodzinne są obecne we wszystkich sektorach odnotowanych 

na NewConnect niewiele mniej bądź znacznie więcej niż proporcjonalnie do ich 

udziału w całej populacji badawczej. Zdominowały sektor mediów (72%) i techno-

logii (69%) należących do grupy o wysokiej dynamice zmian technologicznych, 

sektor budownictwa (88%), handlu (74%), recyclingu (89%) i telekomunikacji 

(75%) należących do grupy o średniej dynamice zmian technologicznych, sektor 

nieruchomości (88%), będący w grupie o niskiej dynamice zmian technologicznych. 

Mniej niż proporcjonalnie do udziału ogólnego na „małej giełdzie” firmy rodzinne 

opanowały sektory e-handel (50%), eco-energia (54%) i inwestycje (48%)
8
. 

Biorąc pod uwagę udziały poszczególnych typów firm rodzinnych (A, B, C)  

w strukturze sektorowej NewConnect, badania W. Popczyka wykazały, że w obsza-

rze sektorów o wysokiej dynamice zmian technologicznych, firmy rodzinne typu  

C występują częściej (31%), a typu A rzadziej (52%) niż proporcjonalnie do ich 

udziału w ogólnej liczbie firm rodzinnych, co świadczy o większej orientacji tych 

pierwszych na innowacje i gotowości do podejmowania ryzyka rynkowego. Z kolei 

w obszarze sektorów o niskiej dynamice zmian technologicznych częściej występują 

firmy rodzinne typu A (65%) niż typu C (14,5%). Firmy rodzinne typu B można 

odnotować w trzech obszarach sektorów proporcjonalnie do udziału w ogólnej licz-

bie firm rodzinnych, co świadczy o ich małej wrażliwości na poziom ryzyka w po-

szczególnych obszarach
9
. Badania dowiodły również, że pod względem zaangażo-

wania w prace badawczo-rozwojowe (B+R) firmy rodzinne pozostają na średnim 

poziomie – odsetek firm rodzinnych prowadzących prace badawczo-rozwojowe 

sięga 16,8% przy średniej 16,9% i 14,9% firm nierodzinnych. Wyraźniejsze są róż-

nice między poszczególnymi typami  firm rodzinnych (siła związku jest w tu prawie 

trzykrotnie większa) – zdecydowanie najczęściej prace B+R prowadzą firmy typu  

C (25,5%) w porównaniu z typem A (16,6%)  i typem B (8,3%)
10

. 

 

                                                           
7 W. Popczyk, Przedsiębiorstwa rodzinne…, s. 129. 
8 Ibidem, s. 138–139. 
9 Ibidem, s. 138. 
10 Ibidem, s. 145. 
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Tabela 1 

Struktura firm na NewConnect z punktu widzenia obszaru działalności* 

 

 

Obszar działalności  
Liczba 

firm 
ogółem 

Firmy 
rodzinne 

Firmy nierodzinne 

ogółem 
firmy 

prywatne 

typowe 

firmy niero-
dzinne 

N % N % N % N % 

Sektory o wysokiej 
dynamice zmian 

technologicznych 

technologie 35 24 69 11 31 5 14 6 17 

ochrona zdrowia 23 13 57 10 43 2 9 8 35 

informatyka 42 27 64 15 36 6 14 9 21 

media 36 26 72 10 28 4 11 6 17 

Sektory o średniej 

dynamice zmian 

technologicznych 

budownictwo 34 30 88 4 12 0 0 4 12 

e-handel 8 4 50 4 50 0 0 4 50 

handel 69 51 74 18 26 6 9 12 17 

eco-energia 13 7 54 6 46 1 8 5 38 

recycling 9 8 89 1 11 1 11 0 0 

telekomunikacja 12 9 75 3 25 1 8 2 17 

usługi inne 56 37 66 19 34 5 9 14 25 

Sektory o niskiej 

dynamice zmian 
technologicznych 

inwestycje 21 10 48 11 52 4 19 7 33 

nieruchomości 17 15 88 2 12 0 0 2 12 

usługi finansowe 34 20 59 14 41 3 9 11 32 

wypoczynek 15 10 67 5 33 2 13 3 20 

Ogółem 424 291 69 133 31 40 9 93 22 

* Z uwagi na małe liczebności niektórych grup, odsetki zaprezentowane w tabeli należy trak-

tować jedynie poglądowo (odsetki wyznaczono przyjmując jako 100% liczbę funkcjo-

nujących przedsiębiorstw w danym obszarze działalności na NewConnect); wyróżniono 

obszary działalności, w których zdecydowanie przeważają firmy rodzinne. 

 

Źródło: W. Popczyk, Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównaw-

cza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, 

WUŁ, Łódź 2013, s. 138. 

 

J. Jeżak natomiast łączy innowacyjność firm rodzinnych z obecnością silnego, 

zdecydowanego sukcesora oraz zaplanowaniem i efektywnym przeprowadzeniem 

sukcesji w przedsiębiorstwie. Młodsze pokolenie jest inicjatorem większości zmian, 

co wskazuje, że sukcesja jest niezwykle ważna
11

.  

 

 

                                                           
11

 Czy innowacyjność to przyszłość polskich firm rodzinnych?, Instytut  Biznesu Rodzinnego, 

relacja z konferencji naukowej SGH „Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych”, Katowice 

27.09.2014, www.ibrpolska.pl (30.12.2014). 
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Innowacje w firmie rodzinnej sektora tradycyjnego Piekarstwo-

Cukiernictwo „Jaś i Małgosia” z Łodzi 

 

Piekarstwo-Cukiernictwo „Jaś i Małgosia” (spółka jawna) jest firmą rodzinną  

z wieloletnią tradycją, prowadzoną obecnie przez trzecie pokolenie, założoną  

w 1925 roku przez Franciszka Romanowskiego. Od 1989 roku zakład piekarniczo-

cukierniczy kierowany jest przez Janusza i Małgorzatę Romanowskich, od dziecka 

przyuczanych do zawodu i będących nadzieją na kontynowanie rodzinnego biznesu. 

Rodzice zadbali również, aby Małgorzata i Janusz mieli dyplomy mistrza piekarstwa 

i cukiernictwa. Córka obecnych właścicieli Maja – absolwentka kierunku Zarządza-

nie na Uniwersytecie Łódzkim – pomaga rodzicom w prowadzeniu firmy. Wraz  

z siostrą stanowią czwarte pokolenie rodziny Romanowskich. 

Firma zatrudnia około 200 osób. „Jaś i Małgosia” to nie tylko zakład produk-

cyjny, ale również sieć sklepów firmowych w całej Łodzi. Proponuje swoim klien-

tom dużą gamę produktów piekarniczych i cukierniczych. Wysiłek właścicieli  

i pracowników został doceniony w środowisku. W 2007 roku przedsiębiorstwo 

zdobyło nagrodę Grand Prix – „Złoty Promień” i tytuł „Mister Chleba 2007”,  

a w 2009 roku – pierwsze miejsce w konkursie na najlepszego pączka. Obydwa 

konkursy zorganizowane były przez „Express Ilustrowany”
12

. 

Piekarnia-Cukiernia „Jaś i Małgosia” jest innowacyjnym przedsiębiorstwem 

rodzinnym w szerokim ujęciu. Od przeszło 10 lat w sposób ciągły wprowadza in-

nowacje produktowe, procesowe, marketingowe oraz organizacyjne poprzez: 

2004 rok – zakup instalacji silosowych w celu zmniejszenia kosztów związanych 

z magazynowaniem mąki, zaoszczędzenia powierzchni produkcyjnej oraz zwiększe-

nia bezpieczeństwa wyrobów; 

2005 rok – zakup czekoladek z nazwą firmy, które umieszczane na torach zwiększa-

ją rozpoznawalność produktów na rynku; 

2006 rok – zakup rogalikarki w celu zwiększenia wydajności pracy. Dzięki zainsta-

lowanemu modułowi wydłużenia ciasta istnieje możliwość poszerzenia wytwarza-

nych produktów o bagietki i długie paluchy; 

2007 rok – zakup innowacyjnego systemu automatycznego załadunku i wyładunku 

wyrobów w celu istotnego zwiększenia efektywności zakładu piekarskiego, dzięki 

oszczędności energii i zmniejszeniu liczby pracowników; 

2008 rok – nawiązanie współpracy z biurem rachunkowości oraz wprowadzenie 

zmian transportowych, dzięki zakupowi innowacyjnych skrzynek transporotowych 

w celu zwiększenia ilości przewożonego towaru, zminimalizowania ryzyka uszko-

dzenia produktów, a także przyspieszenia i ułatwienia pracy; 

2009 rok – zakup pieca obrotowego przyjaznego dla środowiska, dzięki zastosowa-

niu systemu odzysku ciepła ze spalin i pary; 

2010 rok – zakup ubijaczki cukierniczej wyposażonej w silniki z podwyższoną mo-

cą w celu sprostania wymogom jakości trudnych w obróbce ciast; 

                                                           
12 Materiał zebrany podczas wywiadu z właścicielem firmy oraz na podstawie  

M. Romanowska, Procesy innowacyjne w biznesie rodzinnym na wybranym przykładzie, Łódź 

2014 (materiał niepublikowany).  
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2011 rok – rozpoczęcie produkcji chleba IG o niskim indeksie glikemicznym, będą-

cego pieczywem dla dietetyków;  

2012 rok – zakup automatu garowniczego, realizującego wszystkie procesy związa-

ne z fermentacją, wprowadzenie nowych, firmowych opakowań tortów, nawiązanie 

współpracy z firmą Coca-Cola (w dwóch punktach sprzedaży odbywa się sprzedaż 

napojów tej firmy); 

2013 rok – wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów: chleba tygrysiego, 

który charakteryzuje się pękającą skórką oraz palucha Mamma Mia (ciemny wyrób 

z dużą ilością ziaren); 

2014 rok – zakup automatycznego smażalnika przelotowego pączków, pszennika do 

produkcji naturalnego, płynnego zakwasu pszennego, wielofunkcyjnego urządzenia 

umożliwiającego wydruk wysokiej jakości w formacie A4, A3, kopiowanie, skano-

wanie dokumentów, wysyłanie faksu oraz e-maili
13

. 

Potencjał innowacyjny firmy uwarunkowany jest przez wewnętrzne i ze-

wnętrzne źródła innowacji. Do wewnętrznych źródeł innowacji analizowanej firmy 

zaliczyć należy: wiedzę, kwalifikacje oraz osobiste doświadczenia zawodowe kadry 

(zwłaszcza współwłaściciela Janusza Romanowskiego, nieustannie poszukującego 

nowości), jak również wysoki stopień nowoczesności maszyn i urządzeń. Zewnętrz-

ne źródła innowacji w tej firmie stanowią konkurenci oraz dostawcy. Firma ciągle 

monitoruje działania konkurencji, natomiast dostawcy zaopatrzenia, przedstawiając 

swoje oferty i nowości, również inspirują do wprowadzania innowacji. Firma wyko-

rzystuje do finansowania innowacji leasing bezpośredni finansowy jako podstawowe 

źródło środków, tańsze niż kapitał własny czy kredyt, oraz sporadycznie zasoby 

własne. 

 

 

Innowacje w firmie rodzinnej sektora wysokich technologii PHARMENA 

SA
14

 

 

Firma rodzinna PHARMENA SA powstała w 2002 roku jako spółka z ograni-

czoną odpowiedzialnością, w 2008 roku przekształciła się w spółkę akcyjną z za-

miarem przystąpienia do rynku NewConnect. Prowadzi działalność w sektorze 

ochrony zdrowia (biotechnologia), z siedzibą w Łodzi, ma również spółki zależne  

w USA. Zatrudnia 15 osób. Stanowi przedsiębiorstwo rodzinne typu C. PHARME-

NA SA powstała z inicjatywy prof. dr. hab. Jerzego Gębickiego z Politechniki 

Łódzkiej, który posiada 17,90% udziału w akcjonariacie spółki i tyle samo w gło-

sach. Jest przewodniczącym rady nadzorczej. Konrad Palka, prezes zarządu, absol-

went Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego, jest zięciem profe-

sora Gębickiego i ma 11,99% udziału w akcjonariacie spółki i tyle samo w głosach. 

Łącznie w posiadaniu rodziny jest ok. 30% udziału w strukturze własności.  

Na początku celem działalności spółki było komercjalizowanie odkrycia na-

ukowego w dermatologii, dokonanego przez zespół profesora Gębickiego, czyli 

                                                           
13

 Materiał zebrany podczas wywiadu z właścicielem firmy oraz na podstawie  

M. Romanowska, Procesy innowacyjne…  
14 Opracowano na podstawie oficjalnych informacji zawartych na stronie rynku NewConnect, 

www.newconnect.pl.  
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wprowadzenie na rynek produktów opartych w swym działaniu na substancji czyn-

nej opatentowanej przez Politechnikę Łódzką i jej naukowców.  

Obecnie w portfolio spółki znajdują się produkty zapobiegające nadmiernemu 

wypadaniu włosów (ok. 76% sprzedaży) oraz dermokosmetyki (ok. 24% sprzedaży). 

Dermokosmetyki oferowane przez firmę to produkty oparte na opatentowanej  

w piętnastu kluczowych krajach Europy substancji czynnej. Ze względu na złożo-

ność procesu i zaawansowaną technologię produkcja jest w całości realizowana 

przez podmioty zewnętrzne. Produkty dostępne są tylko w aptekach.  

Drugim obszarem działalności spółki są prace naukowo-badawcze, prowadzo-

ne samodzielnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, które koncentrują się na 

opracowaniu innowacyjnego na skalę światową leku przeciwmiażdżycowego nowej 

generacji. 

 

 

Podsumowanie 

 

Przedsiębiorstwa rodzinne często postrzegane są w literaturze przedmiotu  

i w społeczeństwie jako synonim niewielkiej firmy o słabej kondycji finansowej, 

kierowanej przez właścicieli w sposób mało profesjonalny. W rzeczywistości firmy 

rodzinne wyróżniają się nadzwyczajnymi umiejętnościami wytwarzania i wchłania-

nia innowacji. Świadczy o tym fakt, że większość innowacji wywodzi się z małych 

zakładów, warsztatów i przedsiębiorstw, które dopiero po stworzeniu innowacyjne-

go rozwiązania rozwinęły się do dużych rozmiarów, np. Ford, Ferrari, BWM, Por-

sche. Umiejętności te wynikają zarówno z przymusu wykorzystania bardzo niewiel-

kich zasobów, jak i z rozwijającej i nasilającej się konkurencji. Do ciągłego moder-

nizowania swoich produktów zmusza przedsiębiorstwa rodzinne również waga repu-

tacji rynkowej w ich filozofii działania. Zaangażowanie przedsiębiorcy w proces 

innowacyjny, długoterminowa struktura własności i perspektywa funkcjonowania 

także mają znaczenie w wypadku wdrażania innowacji przez firmy rodzinne. Awer-

sja przedsiębiorstw rodzinnych do procesów innowacyjnych jest zatem szkodliwym 

stereotypem. Dzięki analizie w części empirycznej przedsiębiorstw: Piekarstwo-

Cukiernictwo „Jaś i Małgosia” oraz PHARMENA SA, można zdementować prze-

świadczenie, że firmy rodzinne nie wprowadzają innowacji. Wręcz przeciwnie, 

przedsiębiorstwa mają potencjał innowacyjny, a właściciele w sposób ciągły wdra-

żają pozytywne zmiany, aby być lepszymi od konkurencji. 

Podsumowując powyższe rozważania, można wskazać na podstawowe deter-

minanty działalności innowacyjnej firm rodzinnych, takie jak: silne przywództwo 

(orientacja przedsiębiorcza, myślenie globalne, wykształcenie i wiek przywódcy), 

wcześniejsze zaplanowanie sukcesji (obecność silnego, zdecydowanego sukcesora), 

otwarta struktura własności (jako zaczyn innowacyjności), a w dalszej dopiero ko-

lejności wielkość przedsiębiorstwa czy też sektor, w którym ono funkcjonuje.      
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THE INNOVATIVENESS OF POLISH FAMILY BUSINESSES – THE REVIEW OF 

THE EXISTING RESEARCH AND SELECTED CASE STUDIES ANALYSIS 

 

Summary 

 

In the theoretical part the paper highlights the most important research carried out in our 

country, in order to describe and diagnose the innovative processes in small and medium-

sized family businesses. In turn, the empirical part consists in the author’s analysis of the two 

innovative family businesses located in Lodz: The Baker and Confectioner’s Trade “Jaś i 

Małgosia” and PHARMENA S.A. The purpose of the work is to criticize the stereotype still 

remaining in Poland on opportunistic, traditional, risk-averse behaviours of family firms in 

comparison with their non-family counterparts. 
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FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO W FINANSOWANIU  

INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

 

Streszczenie 

 

Rynek Funduszy Kapitału Zalążkowego w Polsce jest stosunkowo młody. 

Przykład Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed i dotychczasowe dobre 

efekty spółek nadzorowanych przez ten fundusz wskazuje, że trzeba i należy bezu-

stannie edukować i mobilizować różne osoby, instytucje i firmy w kierunku rozwoju 

opartego na innowacjach. Potrzebne jest przełamywanie barier i inercji przeszkadza-

jących w podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć, zwłaszcza w sytuacji do-

stępności różnych mechanizmów wsparcia i źródeł finansowania. Nowe programy 

unijne bez wątpienia zwiększą możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych 

przedsięwzięć przez Fundusze Kapitału Zalążkowego. Przy wykorzystaniu powsta-

jących szans, Fundusze Kapitału Zalążkowego w Polsce mogą się stać jednym  

z głównych ogniw aktywizujących pełniejsze zagospodarowanie potencjału innowa-

cyjnego osób i przedsiębiorców.  
 

Słowa kluczowe: kapitał zalążkowy, finansowanie innowacji, mikro i małe przed-

siębiorstwa 

 

 

Wprowadzenie  

 

Głównym celem Funduszu Kapitału Zalążkowego (FKZ) jest finansowanie in-

nowacyjnych przedsięwzięć, charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka 

inwestycyjnego, znajdujących się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. W obszarze 

zainteresowania FKZ znajdują się głównie pomysły na biznes w fazie seed (okres od 

pojawienia się pomysłu do jego wdrożenia i zaistnienia na rynku). Finansowanie 

przedsięwzięć innowacyjnych przez FKZ w Polsce ma stosunkowo krótką historię. 

Od momentu wejścia do Unii Europejskiej dostępne były następujące instru-

menty wsparcia rozwoju rynku podwyższonego ryzyka: 

 Program wieloletni UE dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości 2001–2006 

(MAP)
1
, 

                                                           
1 W Polsce skorzystały z tego programu tylko dwie instytucje: Bank BPH i POLFUND 

Fundusz Poręczeń Kredytowych SA.  
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 Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, 

lata 2004–2006 (SPO–WKP),  

 Program Ramowy UE na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na lata 2007–

2013 (CIP)
2
,  

 Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK)
3
, 

 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (POIG), 

przy czym, FKZ najchętniej korzystały z funduszy dostępnych w Polsce w ramach 

programów operacyjnych. Pierwsze FKZ powstały dzięki zasileniu kapitałowemu ze 

środków w okresie programowania w latach 2004–2006 w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (powstało  

6 FKZ). Do dynamicznego rozwoju FKZ doszło dzięki dofinansowaniu w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2007–2013. Dzięki temu 

programowi powstało w Polsce 79 FKZ (liczba podpisanych umów o dofinansowa-

nie)
4
. 

Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania doświadczeń Funduszu Kapitału 

Zalążkowego Pomeranus Seed w komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć na 

podstawie portfela 20 przedsięwzięć, w które fundusz zainwestował. Głównym 

celem jest prezentacja wybranych doświadczeń w komercjalizacji innowacyjnych 

przedsięwzięć i sumarycznych efektów finansowych utworzonych innowacyjnych 

spółek, po roku/dwóch latach od momentu zainwestowania zalążkowego kapitału 

finansowego przez FKZ. Ze względu na ograniczone rozmiary artykułu, doświad-

czenia i efekty zostały przedstawione syntetycznie, celem pomocniczym jest zaś 

wskazanie, że rynek Funduszy Kapitału Zalążkowego może się dalej rozwijać, dzię-

ki szerokiemu spektrum nowych programów unijnych ukierunkowanych na wzrost 

konkurencyjności i innowacyjności. W drugiej części referatu zaprezentowano nowe 

możliwości w tym zakresie.  

 

 

Doświadczenia Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED 

 

Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED prowadzony jest przez Pol-

ską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie i funkcjonuje na terenie 

całej Polski. Działania funduszu, który powstał na początku 2010 roku w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, adresowane były do osób fi-

zycznych, zespołów i przedsiębiorstw, poszukujących kapitału na stworzenie no-

wych, bardzo innowacyjnych spółek. Fundusz funkcjonuje w strukturach organiza-

cyjnej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości a jego działalność polega na wsparciu 

kapitałowym innowacyjnych projektów przez ich komercjalizację w formie utwo-

rzenia spółki kapitałowej i objęcia udziałów za wkład gotówkowy.  

Najważniejsze zadania funduszu: 

                                                           
2 W Polsce z tego programu skorzystało kilka instytucji finansowych: banki, fundusze 

leasingowe, fundusze poręczeń kredytowych. Żadna polska instytucja nie skorzystała  

z komponentu kapitału wysokiego ryzyka. 
3 Z KFK powstało 17 funduszy z czego dwa budżetu Państwa, pięć ze Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy, a z POIG – dziesięć.  
4 www.poig.parp.gov.pl. 
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 aktywne poszukiwanie projektów innowacyjnych w bardzo wczesnej, zaląż-

kowej fazie rozwoju, 

 wyselekcjonowanie projektów/przedsięwzięć mających szansę na rynkowy 

sukces komercyjny, 

 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 projek-

todawców do fazy komercjalizacji, 

 w końcowym etapie procesu preinkubacji wybierane są projek-

ty/przedsięwzięcia, na bazie których tworzona jest spółka kapitałowa, w którą 

FKZ inwestuje kwotę do 200 tys. euro, obejmując do 50% udziałów/akcji. 

Dotychczasowe 5-letnie efekty działania Funduszu Kapitału Zalążkowego Po-

meranus SEED zaprezentowano w tabeli 1.  

 
Tabela 1  

Efekty działania Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed 

w latach 2010–2014 

Liczba złożonych projektów/projektodawców 197 

Liczba projektów zakwalifikowanych do preinkubacji 40 

Liczba wejść kapitałowych ogółem w latach 2012–2014 21 

Z tego:  

W 2012 roku  
w tym w IV kw. 2012 roku 

5 
3 

W 2013 roku 

w tym w IV kw. 2013 roku  

13 

7 

W 2014 roku 3 

Wartość wejść kapitałowych FKZ Pomeranus Seed (w mln zł)  14,4  

Liczba wyjść kapitałowych FKZ Pomeranus Seed 1 

Wartość wyjść kapitałowych FKZ Pomeranus Seed (w mln zł) 0,2  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed przeprowadził preinkubację 

40 przedsięwzięć wybranych z grona 197 zgłoszonych projektów i zainwestował  

w kapitały w 21 przedsięwzięć, stając się mniejszościowym udziałowcem tych spół-

ek. Po krótkim czasie dokonał wyjścia kapitałowego z jednej ze spółek, z uwagi na 

stwierdzoną utratę szans na komercjalizację przedsięwzięcia.  

Ponad 20% zgłoszonych projektów innowacyjnych do Funduszu Kapitału Za-

lążkowego Pomeranus Seed uzyskało wsparcie w procesie preinkubacji. Ponad 52% 

preinkubowanych przedsięwzięć w ramach tego FKZ zakończyło się wejściem kapi-

tałowym. Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed ma w swoim portfelu 20 

spółek. Strukturę udziałów kapitałowych zaprezentowano na rysunku 1. 

FKZ Pomeranus Seed będąc mniejszościowym inwestorem, po zainwestowa-

niu kapitału sprawuje kontrolę nad spółkami, która obejmuje w szczególności: 

 nadzór nad realizacją przez spółkę i jej zarządzających planów finansowych, 

 nadzór nad realizacją kamieni milowych i ich odpowiedników w postaci zadań 

do realizacji przez spółkę, 

 nadzór nad terminowością i kompletnością raportowania, według procedur 

wskazanych w umowie inwestycyjnej. 
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Rysunek 1. Struktura udziałów kapitałowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

Pierwszy rok działalności innowacyjnych Spółek wskazał wiele dowodów na 

trafność udanych inwestycji innowacyjnych w ramach FKZ Pomeranus Seed. Inno-

wacyjna „dolina śmierci” została znaczniej „spłaszczona” niż wynika to ze standar-

dowych przykładów, co zaprezentowano na rysunku 2. 

 
Rysunek 2. Standardowa „innowacyjna dolina śmierci” 

 
Źródło: „Innowacyjna dolina śmierci”- koszty badań, rozwoju i wdrożenia, EUREC Agency, 

Effectively supporting the commercialisation of research results” ProRETT Man., Feb. 

2008, s. 21.  
 

Inwestorów, w tym FKZ  interesują głównie koszty/wydatki rozumiane jako 

koszty innowacji, czyli produktowe wydatki inwestycyjne, przychody i wielkość 

sprzedaży i wartość zwrotu z inwestycji, w tym  wynik netto + amortyzacja. Suma-

ryczne efekty finansowe Spółek FKZ Pomeranus Seed zaprezentowano na rysunku 

3, wskazując na zmiany w czasie kosztów, przychodów i wyniku finansowego, in-

formując, że Spółki FKZ Pomeranus Seed są już dość daleko poza „innowacyjną 

doliną śmierci”. 
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Rysunek 3. Podstawowe dane finansowe Spółek w portfelu inwestycyjnym FKZ Pomeranus 

Seed  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

Z uwagi na to, że ponad 60% spółek założono 12 miesięcy temu, dane doty-

czące rocznej działalności nowo założonych innowacyjnych spółek wydają się wy-

soce pozytywne. Realizacja biznes planów w zdecydowanej liczbie spółek przebiega 

zgodnie z założeniami. Roczne/dwuletnie efekty komercjalizacji przedstawiono  

w tabeli 2. 

W spółkach, które przeżywają niepowodzenia, do najważniejszych zaobserwo-

wanych przyczyn tego stanu rzeczy należały: 

 brak pełnego zaangażowania ze strony zarządzających spółką, 

 zbyt niski kapitał wniesiony w formie gotówki i zbyt szybki rozwój spółki, 

 brak właściwej dbałości o model biznesowy spółki, 

 angażowanie się projektodawców/współudziałowców w nowe pomysły inno-

wacyjne. 

Spółki znajdujące się w portfelu Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus 

Seed funkcjonują stosunkowo krótko, jednak już po dwuletnim okresie funkcjono-

wania wyraźnie widać jakie tendencje rozwojowe będą realne w niedalekiej przy-

szłości. Z analizy dotychczasowych wyników biznesowych wynika, że około 35% 

tych spółek wygeneruje ponadprzeciętne stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. 

W 40% spółek konieczna jest zmiana modelu biznesowego i wprowadzenia działań 

oszczędnościowych, aby uzyskać pozytywne efekty zwrotu w okresie najbliższych 

3–4 lat i zapewnić wyjście kapitałowe na poziomie satysfakcjonującym inwestorów. 

W pozostałych 25% – spółki będą podlegały likwidacji bądź też ogłoszą upadłość. 

Biorąc pod uwagę wysoki poziom ryzyka związanego z tego typu przedsię-

wzięciami, powyższe wskaźniki należy uznać jako wysoce zadawalające, jednak 

faktyczne zwroty z dokonanych inwestycji pojawią się za kilka lat. Powyższe de-

terminuje konieczność zasilenia Funduszy Kapitału Zalążkowego następnymi środ-
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kami, w celu umożliwienia wejść kapitałowych do nowych innowacyjnych przed-

sięwzięć i wsparcia kapitałowego istniejących spółek. 

 
Tabela 2  

Efekty komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych  FKZ Pomeranus  

Seed w latach 2013–2014 

Roczne/dwuletnie efekty komercjalizacji 
Liczba 

spółek 

% 

ogólnej 

liczby 
spółek 

Udostępniono produkty do sprzedaży 16 80 

Generowanie przychodu ze skomercjalizowanego przedsięwzięcia  12 60 

Realizacja kosztów operacyjnych poniżej prognozowanych limitów 20 100 

Szybki rozwój spółki bądź zbyt niski kapitał zalążkowy wymaga pozyska-

nia dodatkowego inwestora, np. Anioła Biznesu 
7 35 

Nowy inwestor zasilił spółkę kapitałowo  1 5 

Spółki uzyskały nagrody i wyróżnienia w krajowych i międzynarodowych 
konkursach oceniających polskie projekty innowacyjne 

4 20 

Znajdują się w trudnej sytuacji, związanej z brakiem płynności lecz popra-

wiają  swoje położenie 
2 10 

Rozpoczęto proces likwidacji, w ramach którego podejmowane są działania 
zmierzające do pozyskania inwestora lub sprzedaży aktywów spółki 

1 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

 

Perspektywy rozwoju działalności Funduszy Kapitału Zalążkowego 

 

Działalność Funduszy Kapitału Zalążkowego jest możliwa dzięki kontynuacji 

ich zasilenia kapitałowego ze środków unijnych. Dobre perspektywy dotyczące 

możliwości wspierania funduszy wysokiego ryzyka, a w szczególności funduszy 

seed capital, powinny ułatwić dostęp do kapitału dla istniejących i nowo powstają-

cych innowacyjnych spółek. Polski kurs na innowacje jest koniecznością. Udział 

nakładów na prace B+R w PKB lokował dotychczas Polskę w „dolnych rejonach” 

klasyfikacji gospodarek europejskich. Zasady finansowania badań i rozwoju ciągle 

nie pozwalają na rozmach działań w tej materii. Niemniej sytuacja wyjściowa do 

perspektywy 2014–2020 rysuje się jako bardzo dobra, wobec powstania znakomitej 

bazy – ośrodków innowacji i instytucji otoczenia biznesu. Jest ich obecnie ponad 

260
5
 i dysponują  znakomitym wyposażeniem i wykwalifikowaną kadrą. 

Najważniejszym Programem Operacyjnym który umożliwi w Polsce zasilenie 

kapitałowe Funduszy Kapitału Zalążkowego jest Program Operacyjny Inteligent-

ny Rozwój (PO IR)
6
. Program ten będzie koncentrować się na przedsięwzięciach 

związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, 

współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem 

wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności 

przedsiębiorstw.

                                                           
5 Łącznie parkami naukowo-technologicznymi i innymi instytucjami.  
6 www.poir.gov.pl. 
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Celem głównym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest znaczące 

pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się 

przede wszystkim zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie 

osiągnięty poprzez: 

 wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami i nauką, 

 rozwój innowacyjności przedsiębiorstw, 

 podniesienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych  

w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 

Najważniejszym priorytetem, z punktu widzenia Funduszy Kapitału Zalążko-

wego, będzie Priorytet inwestycyjny 3.1. Priorytet inwestycyjny 3.1 zakłada pro-

mowanie przedsiębiorczości, głównie przez ułatwianie gospodarczego wykorzysty-

wania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym poprzez 

fundusze typu seed i inkubatory przedsiębiorczości. Priorytet inwestycyjny 3.1  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) realizuje cel szcze-

gółowy 3., czyli rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Wskaźnikiem rezul-

tatu dla realizacji celu szczegółowego 3. będą nakłady na działalność innowacyjną 

pochodzące z funduszy kapitału ryzyka. Priorytet Inwestycyjny 3.1 (PI 3.1) w ra-

mach II osi priorytetowej PO IR zakłada realizację działań ukierunkowanych na 

rozwój instrumentów finansowania udziałowego, skierowanych do MSP (w szcze-

gólności przedsiębiorstw typu start-up), podejmując działania stymulujące aktyw-

ność inwestorów prywatnych w obszarze B+R+I. Instrumenty kapitałowe w ramach 

PI 3.1, jako szczególna forma finansowania zwrotnego, zapewnić mają dodatkowy 

element wsparcia, związany z dostępem do sieci kontaktów biznesowych inwestora, 

jego specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, które są szczególnie ważne dla po-

czątkujących przedsiębiorców. 

Przykładowe typy projektów, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 3.1 (II osi 

priorytetowej PO IR) koncentrować się będą na wsparciu przedsiębiorstw przez 

fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zaląż-

kowego. Projekty realizowane w PO IR przez fundusze venture capital, sieci anio-

łów biznesu oraz inne instytucje otoczenia biznesu, wspierające powstawanie i roz-

wój nowych firm innowacyjnych obejmą m.in.: 

 wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów, wsparcie w zakre-

sie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. prein-

kubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm, 

 wspieranie inwestycji dokonywanych przez fundusze koinwestycyjne, 

 wsparcie rozwoju rynku kapitału podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem 

funduszu funduszy, inwestującego w fundusze venture capital oraz w innowa-

cyjne przedsiębiorstwa, m.in. w celu komercjalizacji wyników prac B+R, 

 tworzenie mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez 

aniołów biznesu, fundusze VC, 

 rozwój platform i sieci współpracy kojarzących inwestorów prywatnych  

z przedsiębiorstwami poszukującymi finansowania, w tym wsparcie nawiązy-

wania współpracy pomiędzy działającymi funduszami PE, VC, sieciami anio-

łów biznesu, 

 kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw poszukujących źródeł 

finansowania innowacyjnych przedsięwzięć wśród inwestorów branżowych na 
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Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect poprzez finansowanie 

usług doradczych oraz analiz rynkowych i finansowych, 

 prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych dla 

przedsiębiorców i inwestorów o korzyściach płynących z pozyskania kapitałów 

o charakterze udziałowym. 

Priorytet inwestycyjny 3.1 w ramach II osi priorytetowej PO IR (PI 3.1) jako typy 

beneficjentów zakłada:  

 przedsiębiorstwa (MSP), 

 fundusze venture capital, 

 sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), 

 instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowa-

cyjnych, 

 fundusz funduszy. 

Drugim istotnym Programem z punktu widzenia Funduszy Kapitału Zalążko-

wego jest Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw 2014–2020 COSME (Programme for the 

Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises). W grudniu 

2013 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły ten program  

i będzie on również dostępny dla Polski
7
. Główne cele programu to:  

 wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szcze-

gólnie małych i średnich, oraz 

 krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz 

wzrostu MSP. 

Budżet programu to 2,3 mld euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie 

przeznaczone na instrumenty finansowe. 

Program COSME stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konku-

rencyjności i innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme – 

CIP) na lata 2007–2013. Program CIP stworzono przede wszystkim w celu promo-

wania konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw przez 

wsparcie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie 

lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regional-

nym usług wsparcia dla biznesu. W latach 2014–2020 wsparcie konkurencyjności 

oraz małych i średnich przedsiębiorstw będzie dostępne w programie COSME, na-

tomiast wsparcie działalności innowacyjnej prowadzone będzie w ramach programu 

Horyzont 2020, wzajemnie uzupełniającego się z programem COSME. 

W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:  

1. Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, dzięki 

instrumentom finansowym:  

 Instrument Gwarancji Kredytowych, 

 Instrument Kapitałowy dla Wzrostu. 

2. Poprawa dostępu do rynków, dzięki usługom Enterprise Europe Network 

obejmującym m.in.:  

 usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w progra-

mach unijnych, 

                                                           
7 www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/cosme. 
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 wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych, w UE oraz poza nią, 

 doradztwo w zakresie możliwości finansowania, 

 wsparcie transferu innowacji i technologii, 

 zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Euro-

pejską w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE. 

3. Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw przez:  

 ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych, m.in. dzięki redukcji 

obowiązkowej sprawozdawczości, 

 identyfikację i rozpowszechnienie dobrych praktyk we wspieraniu przed-

siębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, 

 analizę efektywności narzędzi wspierania przedsiębiorczości w poszcze-

gólnych krajach, 

 wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem tury-

styki. 

4. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości, m.in. przez:  

 edukację dotyczącą przedsiębiorczości – COSME będzie wspierać wymia-

nę informacji na temat najlepszych praktyk w edukacji przedsiębiorczości. 

 poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla umożliwie-

nia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw; wraz z poprawą systemu prawnego 

oraz podatkowego przygotowane są rekomendacje dotyczące najlepszych 

sposobów wsparcia przedsiębiorstw w poszczególnych etapach ich rozwo-

ju, szczególnie firm internetowym. 

Instrumenty finansowe COSME 

Finansowanie działalności i rozwoju MSP w ramach COSME będzie dostępne 

za pomocą instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych. 

5. Instrument Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facility – LGF): 

w ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny udostępnia bezpłatne 

gwarancje dla instytucji finansowych (banków, firm leasingowych, funduszy 

poręczeniowych itp.) oferujących produkty finansowe dla małych i średnich 

przedsiębiorstw. Dzięki podziałowi ryzyka, instytucje te będą mogły rozsze-

rzyć zakres produktów oraz zaoferować finansowanie dla MSP na bardziej ko-

rzystnych warunkach, co pozwoli na udostępnienie produktów finansowych 

także tym przedsiębiorcom, którzy przy braku instrumentu finansowego CO-

SME nie mieliby szans na zdobycie niezbędnego finansowania. Instrument 

obejmuje również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla funduszy gwarancyj-

nych, udzielających następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym 

produkty dla MSP, oraz sekurytyzację portfeli instrumentów dłużnych dla 

MSP. 

6. Instrument Kapitałowy dla Wzrostu (Equity Facility for Growth – EFG):  

w ramach COSME Europejski Fundusz Inwestycyjny oferuje finansowanie 

udziałowe dla funduszy realizujących inwestycje podwyższonego ryzyka (ven-

ture capital) lub oferujących finansowanie pośrednie (mezzanine) dla małych 

i średnich przedsiębiorstw w fazie ekspansji lub wzrostu. Pozwoli to na rozsze-

rzenie zakresu finansowania dla takich przedsiębiorstw. Szczególna uwaga bę-

dzie poświęcona MSP prowadzącym działalność międzynarodową. 
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Ostatnim i nie mniej ważnym Programem dla Funduszy Kapitału Zalążkowego 

mogą być Projekty JEREMIE w nowej odsłonie, które aktualnie są konstruowane 

w ramach nowej perspektywy 2014–2020 Regionalnych Programów Operacyjnych. 
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SEED CAPITAL FUND IN FINANCING OF INNOVATIVE VENTURES 

 

Summary 

 

Seed Capital market in Poland is still developing. Pomeranus Seed Fund and its expe-

riences is an example demonstrating that there is a constant need to educate and mobilize of 

people, public bodies and companies to develop on the basis of innovation. It is essential to 

break barriers, which suppress innovative ventures, especially when different support schemes 

and financing sources are available.  

New EU programs will certainly increase possibilities for financing of innovative ven-

tures by seed capital funds. Taking advantage of new opportunities, seed capital funds can 

become one of the major links activating capability of innovation creation of people and 

enterprises. 
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NIEKTÓRE DETERMINATY STRUKTURY KAPITAŁU W MIKRO,  

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE –  

BADANIA EMPIRYCZNE 

 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych determinantów na strukturę 

kapitału w grupie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Potencjalne 

determinanty zostały określone na podstawie teorii struktury kapitału oraz 

dotychczasowych badań empirycznych w tym zakresie. W artykule testowano czy 

wielkość firmy, przynależność branżowa oraz materialny charakter majątku 

wpływają na wskaźniki zadłużenia. W badaniach wykorzystano wskaźnik 

zadłużenia ogólnego oraz odsetkowego. Próba badawcza obejmowało 12 tys. 

sprawozdań finansowych przedsiębiorstw z sektora MSP. Do testowania hipotez 

badawczych wykorzystano analizę korelacji oraz metodę ANOVA. W badaniach 

potwierdzono związek pomiędzy strukturą kapitału przedsiębiorstw z sektora MSP  

a ich wielkością, przynależnością branżową oraz materialnym charakterem majątku.  

 

Słowa kluczowe: struktura kapitału, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, wskaź-

niki zadłużenia 

 

 

Wprowadzenie 

 

Przedsiębiorstwom z sektora mikro i małych przedsiębiorstw w porównaniu do 

dużych przedsiębiorstw trudniej pozyskać kapitał na rozwój działalności. Przyczyny 

tej sytuacji można doszukiwać się w różnych uwarunkowaniach i charakterystyce 

mniejszych firm. Małe przedsiębiorstwa działają na niewielką skalę, zatem wielkość 

ich potrzeb finansowych zniechęca instytucje finansowe do ich kredytowania ze 

względu na niewielkie korzyści osiągnięte z takiej transakcji. Potencjalnym 

kapitałodawcom trudniej uzyskać informacje o sytuacji finansowej mniejszych 

przedsiębiorstw, a koszty ich pozyskania mogą okazać się znaczne, co dodatkowo 

może zniechęć do wsparcia kapitałowego. Istotnym problemem może być również 

brak wystarczającego majątku, który by stanowił zabezpieczenie w przypadku 

ubiegania się o finansowanie obce. Ponadto działalności prowadzonej przez mikro  

i małe firmy towarzyszy wyższe ryzyko operacyjne, wynikające między innymi  
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z skupienia władzy w rękach jednej osoby (właściciela), która może niechętnie 

dzielić się informacjami o prowadzonej działalności z otoczeniem. Te i inne 

uwarunkowania powodują, że zachowania mniejszych podmiotów w zakresie 

kształtowania struktury kapitału odbiegają od tych, obserwowanych w dużych 

podmiotach. 

Artykuł jest kontynuacją wcześniej już podjętych rozważań
1
 w zakresie 

determinant struktury kapitału firm z sektora MSP, a jego celem jest empiryczna 

weryfikacja różnic wpływu wybranych czynników ilościowych i jakościowych na 

strukturę kapitału mikro, małych i średnich firm. Determinanty zostały 

wyprowadzone na podstawie analizy alternatywnych teorii struktury kapitału oraz 

badań empirycznych w tym zakresie prowadzonych w różnych krajach.  

Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej części na 

podstawie przeglądu literatury dotychczasowych badań empirycznych 

sformułowano hipotezy badawcze. W drugiej części dokonano charakterystyki 

próby badawczej, przedstawiono metody badawcze oraz określono zmienne, które 

wykorzystano do weryfikacji hipotez,  następnie w trzeciej części zaprezentowano 

wyniki badań, a w ostatniej, czwartej – podsumowano badania i skonfrontowano 

wyniki z postawionymi hipotezami. 

 
 

Hipotezy badacze na podstawie przeglądu teorii i badań empirycznych 
 

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury i badań empirycznych 

można stwierdzić, że w wyjaśnieniu struktury kapitału w małych i średnich 

przedsiębiorstwach wykorzystuje się statyczną teorię wyboru (static trade off-

theory), teorię agencji (agency-theory) oraz teorię kolejności źródeł finansowania 

(pecking-order theory)
2
. 

Zdecydowana większość badań empirycznych w zakresie czynników 

oddziałujących na strukturę kapitału skupia się na dużych, giełdowych spółkach
3
. 

Od kilku lat można jednak zauważyć zwiększone zainteresowanie badaniami  

w zakresie empirycznego testowania teorii struktury w mniejszych 

przedsiębiorstwach. Badania takie prowadzone były między innymi w Belgii
4
, 

                                                           
1 K. Prędkiewicz, P. Prędkiewicz, Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw w Polsce, ZN US, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 

65, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 829–842. 
2T. Łuczka, Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s. 46. 
3 A. Antoniou, Y. Guney, K. Paudyal, The determinants of capital structure: capital market-

oriented versus bank-oriented institutions, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 

2008, t. 43, nr 1, s. 59; J.J. Chen,  Determinants of capital structure of Chinese-listed compa-

nies, „Journal of Business Research” 2004, nr 57, s. 1341–1351. 
4 T. Van Caneghem, G. Van Campenhout,  Quantity and quality of information and SME 

financial structure, „Small Business Economics” 2012, nr 39, s. 341–358; D. Heyman,  

M. Deloof, H. Ooghe, The financial structure of private held Belgian firms, „Small Business 

Economics” 2008, nr 30, s. 301–313. 



 Niektóre determinanty struktury kapitału... 365 

 

Hiszpanii
5
, Irlandii

6
, Grecji

7
, a także Polsce. W przypadku Polski badania 

prowadzone były na danych zagregowanych z rocznika statystycznego
8
 lub też na 

podstawie danych uzyskanych z ankiet
9
. 

Na podstawie analizy przytoczonej literatury należy stwierdzić, że do 

najczęściej poddawanych analizie determinant struktury kapitału można zaliczyć: 

rozmiar firmy, wiek, przynależność branżową, materialnych charakter majątku 

(wartość zabezpieczeń), zyskowność, efektywną stawkę podatkową. Dotychczasowe 

badania empirycznie nie dają jednak jednoznacznych odpowiedzi, co do kierunku  

i siły oddziaływania określonych czynników.  

Biorąc pod uwagę przedstawiony dalej przegląd literatury, dla niniejszego 

opracowania postawiono trzy hipotezy badawcze. 

W statycznej teorii wyboru (trade-off theory) zakłada się występowanie 

optymalnego poziomu zadłużenia, który wynika z kalkulacji korzyści i kosztów 

korzystania z długu
10

. Główną przewagą długu w stosunku do kapitału własnego są 

korzyści podatkowe, gdyż koszty finansowe obniżają podstawę opodatkowania, 

zatem prowadzą do zmniejszenia podatku dochodowego, w przeciwieństwie do 

wypłaconych dywidend, które takiego wpływu nie mają. Wyższy wskaźnik 

zadłużenia prowadzi jednak do wzrostu ryzyka i kosztu kapitału oraz wyższych 

kosztów trudności finansowych
11

 i potencjalnych problemów agencji pomiędzy 

akcjonariuszami a kapitałodawcami
12

.  

Teoria ta może być wykorzystana w ograniczonym zakresie do wyjaśnienia 

struktury kapitału w MSP. W odniesieniu do części najmniejszych przedsiębiorstw 

wynika to z możliwego braku korzyści podatkowych, wynikających z wyboru 

uproszczonych form opodatkowania (np. ryczałtu, karty podatkowej). Z kolei te, 

                                                           
5 A. De Miguel, J. Pindado, Determinants of capital structure: new evidence from Spanish 

panel data, „Journal of Corporate Finance” 2001, nr 7, s. 77–99; J. López-Gracia, F. Sogorb-

Mira, Testing trade-off and pecking order theories financing SME, „Small Business Econom-

ics” 2008, nr 31, s. 117–136; J. Saá-Requejo, Financing decisions: lessons from the Spanish 

experience, „Financial Management” 1996, s. 44–56. 
6 C. Mac an Bhaird, B. Lucey, Determinants of capital structure in Irish SMEs, „Small Busi-

ness Economics” 2010, nr 35, s. 357–375. 
7 N. Daskalakis, N. Eriotis, E. Thanou, D. Vasiliou, Capital structure and size: new evidence 

across the broad spectrum of SMEs, „Managerial Finance” 2014, t. 40, nr 12, s. 1207–1222. 
8 J. Jędrzejczak-Gas, Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, ZN US, 

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 62, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 583–593. 
9T Łuczka, Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013, s. 165–179. 
10 M. Bradley, G.A. Jarrell, E. Kim, On the existence of an optimal capital structure: Theory 

and evidence, „The Journal of Finance” 1984, nr 39, s. 857–878; M.J. Brennan,  

E.S. Schwartz, Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital struc-

ture, „Journal of Business” 1978, t. 51, nr 1, s. 103–114; H. De Angelo,  R.W. Masulis, Op-

timal capital structure under corporate and personal taxation, „Journal of Financial Econom-

ics” 1980, nr 8, s. 3–29. 
11 E.H. Kim,  A mean-variance theory of optimal capital structure and corporate debt capaci-

ty, „The Journal of Finance” 1978, t. 33, nr 1, s. 45–63. 
12 M.C. Jensen, W.H. Meckling,  Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and 

ownership structure, „Journal of Financial Economics” 1976, nr 3, s. 305–360. 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Daskalakis%2C+N
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Eriotis%2C+N
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Thanou%2C+E
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Vasiliou%2C+D
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które mogą osiągać korzyści podatkowe są do tego mniej skłonne niż duże firmy ze 

względu na niższe zyski i mniejszą skłonność do wykorzystywania w tej sytuacji 

odsetkowej tarczy podatkowej. Małe firmy narażone są jednak na wyższe ryzyko 

bankructwa, natomiast w dużych firmach koszty bankructwa są niższe. Wyższe 

ryzyko bankructwa w mniejszych przedsiębiorstwach również potwierdzają badania 

współautorki
13

. Zatem na podstawie statycznej teorii wyboru można wyprowadzić 

następującą hipotezę badawczą:  

H1: Wielkość firmy jest pozytywnie skorelowana z zadłużeniem. 

W myśl postawionej hipotezy im mniejsza firma, tym wskaźnik zadłużenia 

powinien być niższy. Należy jednak wspomnieć, że dotychczasowe badania 

empiryczne w tym zakresie są niejednoznaczne i niektóre potwierdzają pozytywną 

relację
14

 a inne jej zaprzeczają
15

. 

Ważnym wątkiem, którego nie można pominąć w badaniach nad czynnikami 

struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach są różne wzorce  

w kształtowaniu struktury kapitału pomiędzy sektorami
16

. Uzasadnienie można 

znaleźć w założeniach wspomnianej statycznej teorii wyboru. Przedsiębiorstwa dążą 

do osiągnięcia optymalnej struktury kapitału, a „praktyka sektora” może służyć jako 

cel w tej sytuacji. Biorąc pod uwagę to założenie, drugą hipotezę badawczą 

sformułowano: 

H2: Przynależność sektorowa ma wpływ na wskaźnik zadłużenia mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw.   

Koncepcją mogącą posłużyć w wyjaśnieniu struktury kapitału w małych  

i średnich firmach jest teoria agencji (agency-theory), którą w 1976 roku 

sformułował M. Jansen i W. Meckling
17

. W teorii tej skupiono uwagę na 

potencjalnych kosztach zarządzania, zapewniających realizację interesów właścicieli 

i wierzycieli, zakładając, że im wyższy poziom zadłużenia, tym lepsze procedury 

zarządzania firmą. Agenci (zarząd) często nie prowadzą działalności w sposób 

zgodny z interesami pryncypałów (dawców kapitału własnego i obcego). W małych 

                                                           
13 K. Prędkiewicz, Wypłacalność małych i średnich przedsiębiorstw, w: Problemy 

współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. red. J. Duraj, Wyd. Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 2007, s. 233–248. 
14 F. Sogorb-Mira, How SME uniqueness affects capital structure: Evidence from a 1994–

1998 Spanish data panel, „Small Business Economics” 2005, nr 25, s. 447–457. 
15 D. Heyman, M. Deloof, H. Ooghe, The financial structure of private held Belgian firms, 

„Small Business Economics” 2008, nr 30, s. 301–313. 
16 N. Van der Wijst, R. Thurik, Determinants of small firm debt ratios: An analysis of retail 

panel data, „Small Business Economics” 1993, nr 5, s. 55–65. 
17 M.C. Jensen, W.H. Meckling, Theory of the firm…, s. 305–360. 
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firmach, zarządzanych często przez właściciela-menedżera dochodzi do innego 

rodzaju konfliktu, a mianowicie pomiędzy wewnętrznymi, a zewnętrznymi 

dostawcami kapitału
18

. Potencjalne problemy agencji dodatkowo są zaostrzone przez 

asymetrię informacji, która ma swoje źródło w braku jednolitych i powszechnie 

dostępnych informacji w obszarze rachunkowości oraz finansów mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw. Może to być przyczynkiem do pokusy nadużycia (moral 

hazard) ze strony przedsiębiorców wykorzystujących sytuację, w której dawca 

kapitału jest stroną gorzej poinformowaną o sytuacji finansowej i projekcie, czego 

skutkiem jest nieefektywne wydatkowanie pozyskanego kapitału lub też niezgodnie 

z pierwotnym przeznaczeniem. 

W konsekwencji występowania asymetrii informacji, duży wpływ na 

zadłużenie ma struktura aktywów przedsiębiorstwa
19

, a w szczególności – struktura 

środków trwałych, które postrzegane są jako pewniejsze zabezpieczenie udzielanych 

kredytów i pożyczek
20

. Wykorzystanie majątku jako zabezpieczenia kredytu/ 

pożyczki zmniejsza zatem problem agencji pomiędzy udziałowcami  

a kapitałodawcami
21

. W związku z tym przedsiębiorstwom o dużym udziale 

środków trwałych w aktywach łatwiej uzyskać finansowanie zewnętrzne, zatem 

wskaźnik zadłużenia w takich firmach powinien być wyższy. Dodatkowo biorąc pod 

uwagę, że im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większa asymetria informacji, 

związek ten powinien być tym silniejszy im mniejsza firma. 

Można zatem postawić następującą hipotezę: 

H3. Materialny charakter majątku ma pozytywny wpływ na poziom 

zadłużenia. 

Znaczny udział aktywów trwałych w aktywach ogółem może jednak oznaczać, 

że przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednią bazą do generowania przepływów 

operacyjnych, a to, zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania, może prowadzić 

do wniosku, że przedsiębiorstwo takie będzie unikać zadłużenia, gdyż jest w stanie 

wygenerować własne zasoby do finansowania działalności. Ponadto znaczenie ma 

również czy związek pomiędzy rozmiarem aktywów trwałych badany jest  

w stosunku do zadłużenia długoterminowego czy krótkoterminowego. Część badań 

potwierdziła, że pozytywny związek występuje pomiędzy relatywną wielkością 

aktywów trwałych a zadłużeniem długoterminowym, natomiast  w przypadku 

zadłużenia krótkoterminowego związek jest negatywny
22

. 

 

 

 

 

                                                           
18 J.H. Hand, W.P. Lloyd, R.B. Rogow, Agency relationships in the close corporation, „Fin-

ancial Management” 1982, t. 11, nr 1, s. 25–30. 
19 N. Daskalakis, E. Thanou, Capital Structure of SMEs: To what extent does size matter? 

2010, http:// dx.doi.org/10.2139/ssrn.1683161. 
20 N. Van der Wijst, R. Thurik, Determinants…, s. 55–65. 
21 J.E  Stiglitz, A. Weiss,  Credit rationing in markets with imperfect information, „The Amer-

ican Economic Review” 1981, nr 71, s. 393–410. 
22J.H. Hand, W.P. Lloyd, R.B. Rogow, Agency relationships in the close corporation, „Finan-

cial Management” 1982, t. 11, nr 1, s. 25–30; F. Sogorb-Mira, How SME…, s. 447–457. 
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Dane i metoda badawcza 

 

Próba badawcza wykorzystana w badaniach została zaczerpnięta z bazy 

zakupionej od polskiej wywiadowni gospodarczej InfoCredit. W roku objętym 

badaniem (2004) w bazie znalazło się 12 241 sprawozdań finansowych 

przedsiębiorstw z sektora MSP, z czego 1704 stanowią mikroprzedsiębiorstwa, 4624 

małe przedsiębiorstwa i 5913 średnie przedsiębiorstwa.  

Podział na trzy grupy: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw został 

dokonany na podstawie wysokości zatrudnienia, zgodnie z definicją Komisji 

Europejskiej z 1 stycznia 2005 roku. Wykluczono przedsiębiorstwa z branży 

finansowej i ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwa zostały podzielone na sześć grup 

branż  na podstawie ówczesnego EKD (podział częściowo odpowiada tradycyjnym 

sekcjom gospodarki): rolnictwo (01-02,05-05), górnictwo (10-14), przemysł (15-37; 

40-41), branża budowlana (45-45), handel (50-52), usługi (55-55, 60-64, 65-67, 70-

74, 75-75, 80-82, 85-85, 90-93, 95-97, 99-99). W mikroprzedsiębiorstwach 

dominowały jednostki usługowe i handlowe, w małych przedsiębiorstwach – 

handlowe, w średnich – przemysłowe (tab. 1).  

 
Tabela 1 

Struktura próby badawczej (w %) 

Branża Mikro Małe Średnie 

Rolnictwo 1 3 2 

Górnictwo 0 0 1 

Przemysł 14 25 45 

Budowlana 8 9 9 

Handel 43 39 20 

Usługi 33 24 24 

Razem 100 100 100 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Weryfikacja hipotez została oparta na analizie wskaźnika zadłużenia  

w szerokim i wąskim ujęciu. W szerokim znaczeniu wskaźnik zadłużenia 

wyznaczono jako zadłużenie ogółem do sumy pasywów (ZADŁ1), natomiast 

wąskim jako krótko- i długoterminowe zadłużenie odsetkowe do sumy pasywów 

(ZADŁ2). 

Zmienne, które charakteryzują poszczególne determinanty struktury 

kapitałowej, to najczęściej stosowane w literaturze przedmiotu: 

 wielkość firmy (FIRM SIZE) – logarytm naturalny aktywów (LN ASSET), 

przychodów (LN REV) and liczby pracowników (LN EMPL),09ok    

 struktura aktywów (ASSETS) – mierzona na dwa sposoby, jako relacja 

rzeczowych aktywów trwałych do aktywów ogółem (ASSETS1) i jako relacja 

sumy rzeczowych aktywów trwałych i zapasów do aktywów ogółem 

(ASSETS2), 

 sektor – przedsiębiorstwa zostały zakwalifikowane na podstawie kodów EKD 

do sześciu grup: rolnictwo, górnictwo, przemysł, branża budowlana, handel,  
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 usługi. W weryfikacji hipotez badawczych wykorzystano analizę korelacji oraz 

metodę ANOVA. Zbadano czy występuje korelacja pomiędzy wskaźnikami 

zadłużenia w szerokim i wąskim ujęciu, wyznaczonymi odrębnie dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz wybranymi determinantami (wielkością 

oraz strukturą aktywów). Z kolei analiza ANOVA została wykorzystana do 

weryfikacji wpływu przynależności branżowej, jak również wielkości firm, na 

strukturę kapitałową. 

 

 

Wyniki 

 

W pierwszej kolejności wyznaczono średnie wskaźniki zadłużenia ogólnego  

i zadłużenia odsetkowego dla grup mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (tab. 

2). Wskaźnik zadłużenia mierzony jako relacja zobowiązań ogółem do pasywów 

(ZADŁ1) wynosił przeciętnie w całej próbie badawczej 50%, nieco wyższy był dla 

małych przedsiębiorstw (52%), a w  mikro i średnich przedsiębiorstwach wyniósł 

49%. Mimo że średni poziom wskaźnika wydaje się być zbliżony w trzech 

podgrupach, jednak  różni się  statystycznie istotnie pomiędzy grupą mikro, małych  

i średnich firm.  Należy jednak pamiętać, że wskaźnik zadłużenia ogólnego 

obejmuje wszystkie zobowiązania, w tym handlowe. Drugi wskaźnik zadłużenia 

odsetkowego (ZADŁ2), który oparty został wyłącznie na długu oprocentowanym 

wyraźnie różni się pomiędzy mikro, małymi i średnimi firmami i różnica ta również 

jest statystycznie istotna. W najmniejszym stopniu do korzystania z oprocentowa-

nych kredytów są skłonne mikroprzedsiębiorstwa i dług odsetkowy w tej grupie 

przeciętnie stanowi 9% kapitałów łącznych, a w największym stopniu korzystają  

z kredytów średnie przedsiębiorstwa z przeciętnym poziomem długu odsetkowego 

12%. Wstępnie zatem potwierdziło się, że wielkość firmy ma znaczenie dla 

kształtowania się struktury kapitału. 

 
Tabela 2 

Statystyki opisowe wskaźników zadłużenia 

Wielkość firmy 

Średnia 

arytmetyczna 

ZADŁ1 (%) 

Odchylenie 

standardowe 

ZADŁ1 (%) 

Średnia aryt-

metyczna 

ZADŁ2 (%) 

Odchylenie 

standardowe 

ZADŁ2 (%) 

Liczebność 
próby 

1 – mikro 49 29,3 9 17,0 1494 

2 – małe 52 26,4 12 17,2 4300 

3 – średnie 49 25,1 13 15,3 5656 

Cała próba 

badawcza 
50 26,2 12 16,3 11 450 

Czy różnica jest 
statystycznie 

istotna? 

TAK***  TAK***   

Uwaga: *p-value < 10%; **p-value  < 1%; ***p-value < 0,1% 

 

Źródło: obliczenia własne. 
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Tabela 3 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (DEBT1) w sektorach (w %) 

Grupa Rolnictwo Górnictwo Przemysł 
Budownic-

two 
Handel Usługi 

Czy różnica 

jest staty-

stycznie 
istotna? 

1 – mikro 49,83 29,06 49,54 53,77 54,61 41,17 TAK*** 

2 – małe 43,80 44,55 49,04 56,03 57,76 43,37 TAK*** 

3 – średnie 36,00 43,79 47,49 58,17 60,37 38,48 TAK *** 

Cała 
próba 

badawcza 

41,17 42,82 48,03 56,83 58,01 40,70 TAK*** 

Uwaga: *p-value < 10%; **p-value  < 1%; ***p-value < 0,1%. 

 

Źródło: obliczenia własne. 

 

W celu weryfikacji hipotezy o wpływie przynależności sektorowej (hipoteza 

H2) na strukturę kapitału, wyznaczono średnie wskaźniki zadłużenia ogólnego (tab. 

3) i odsetkowego (tab. 4) i zbadano, czy przyjęty podział według branż oraz 

wielkości przedsiębiorstwa istotnie wpływa na przeciętną wartość zadłużenia. 

Zarówno bazując na ogólnym wskaźniku, jak i zadłużeniu odsetkowym przeciętne 

wskaźniki pomiędzy branżami, różnią się statystycznie istotnie.  

W zakresie wskaźnika zadłużenia odsetkowego przeciętne wskaźniki różnią się 

zarówno pomiędzy branżami, jak i w ramach branż pomiędzy mikro, małymi  

i średnimi wskaźnikami (tab. 4). Różnica jest statystycznie istotna z p-value niższym 

niż 0,1% 

 

Tabela 4   

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (DEBT1) w sektorach (w %) 

 

Grupa Rolnictwo Górnictwo Przemysł Budownictwo Handel Usługi 

Czy różnica 
jest staty-

stycznie 

istotna 

1 – mikro 18,54 0,25 7,57 10,22 8,17 10,31 TAK*** 

2 – małe 22,65 11,91 11,77 9,92 12,47 10,81 TAK*** 

3 – średnie 16,81 12,55 13,63 9,55 15,04 9,63 TAK *** 

Cała 

próba 
badawcza 

19,99 11,44 12,77 9,77 12,49 10,17 TAK*** 

Uwaga: *p-value < 10%; **p-value  < 1%; ***p-value < 0,1%. 

 

Źródło: obliczenia własne. 

 

W weryfikacji hipotezy H1 oraz H3 posłużono się korelacją pomiędzy 

ogólnym wskaźnikiem zadłużenia a wielkością firmy mierzoną na podstawie liczby 

zatrudnionych, wysokości przychodów i aktywów, jak wskaźnikami 

odzwierciedlającymi materialność aktywów (tab. 5). Zbadano również istotność 

korelacji i odpowiednio oznaczono w tabeli jej poziom. 
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Badając wpływ wielkości przedsiębiorstw na wskaźnik zadłużenia ogólnego,  

w przypadku uwzględnienia jako wielkości firmy liczby zatrudnionych, 

obserwujemy bardzo słabą korelację. Jedynie w mikroprzedsiębiorstwach jest 

statystycznie istotna, ale na poziomie nieznacznym 0,09. Równie słabą korelacją 

zauważamy analizując w grupach wpływ wielkości firmy mierzony wartością 

aktywów. Jedynie w mikroprzedsiębiorstwach jest ona statystycznie istotna i wynosi 

0,2. Najwyższą siłę oddziaływania na zadłużenie ogólne miały przychody i relacja ta 

była pozytywna. Wraz ze wzrostem przychodów rósł wskaźnik zadłużenia we 

wszystkich grupach. Korelacja na podobnym poziomie 0,25 wystąpiła w miro  

i małych firmach i była statystycznie istotna. 

Ciekawa zależność występuje pomiędzy wskaźnikiem zadłużenia ogólnego  

a relatywną wielkością aktywów trwałych. Szczególnie silna relacja dotyczy 

wskaźnika ASSETS1 wyznaczanego jako relacja środków trwałych do aktywów. 

Stosunek poziomu długu i relatywnego zadłużenia jest negatywny i tym większy, im 

większe przedsiębiorstwo. Zatem im większy udział aktywów materialnych  

w aktywach razem, tym niższy poziom zadłużenia.  
Tabela 5 

Korelacja pomiędzy wskaźnikiem zadłużenia ogólnego a wybranymi  

czynnikami (wielkość, struktura aktywów) 

Grupa LN EMPL LN REV LN ASSET ASSETS 1 ASSETS 2 

1 – mikro 0.09*** 0.25*** 0.05* –0.12*** 0.03 

2 – małe 0.00 0.25*** 0.01 –0.27*** –0.10*** 

3 – średnie –0.01 0.19*** –0.20*** –0.28*** –0.16*** 

Cała próba 

badawcza 
–0.03*** 0.17** –0.08*** –0.25*** –0.11*** 

Uwaga: *p-value < 10%; **p-value  < 1%; ***p-value < 0,1%. 

 

Źródło: obliczenia własne. 

 

Podobne obliczenia w zakresie korelacji i jej istotności przeprowadzono  

w odniesieniu do wskaźnika zadłużenia w wąskim znaczeniu (tab. 6). Korelacja 

pomiędzy wskaźnikiem zadłużenia odsetkowego i wysokością przychodów jest 

istotna statystycznie, ale nieznaczna (0,08–0,14). Dosyć silną i znaczącą zależność 

można natomiast zaobserwować pomiędzy wartością aktywów a zadłużeniem 

odsetkowym. Wielkość aktywów wpływa zatem na możliwość pozyskania kapitału 

odsetkowego i jest to relacja tym ważniejsza, im mniejsza jest firma. 

Interesująca zależność występuje także pomiędzy wskaźnikiem zadłużenia 

odsetkowego a relatywną wielkością aktywów trwałych. Silna relacja dotyczy obu 

wskaźników materialności aktywów przyjętych w badaniach. W przypadku 

wskaźnika ASSETS1 relacja poziomu długu odsetkowego i relatywnego poziomu 

aktywów jest jednak tym większa, im mniejsze przedsiębiorstwo i związek ten jest 

pozytywny, a zatem wraz ze zwiększaniem się udziału aktywów materialnych  

w aktywach ogółem rośnie zadłużenie. Korelacja jest najwyższa  

w mikroprzedsiębiorstwach (0,32), a najniższa w średnich firmach (0,04).  
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Tabela 6 

Korelacja pomiędzy wskaźnikiem zadłużenia odsetkowego a wybranymi  

czynnikami (wielkość, struktura aktywów) 
Grupa LN EMPL LN REV LN ASSET ASSETS 1 ASSETS 2 

1 – mikro –0.02 0.08** 0.30*** 0.32*** 0.29*** 

2 – małe 0.06*** 0.13*** 0.23*** 0.20*** 0.25*** 

3 – średnie 0.00 0.15*** 0.11** 0.04*** 0.12*** 

Cała próba 

badawcza 
0.07*** 0.14*** 0.19*** 0.14*** 0.20*** 

Uwaga: *p-value < 10%; **p-value  < 1%; ***p-value < 0,1%. 

 

Źródło: obliczenia własne. 

 

 

Podsumowanie 

 

Przeprowadzona analiza potwierdziła częściowo postawione hipotezy 

badawcze. Wskaźnik zadłużenia ogólnego i odsetkowego różni się istotnie 

statystycznie pomiędzy mikro, małymi i średnimi firmami, natomiast wielkość 

aktywów wpływa na możliwość pozyskania kapitału odsetkowego i jest tym 

ważniejsze, im mniejsza firma. Znaczący wpływ na kształtowanie zadłużenia ma 

materialny charakter majątku. W przypadku zadłużenia ogólnego relacja pomiędzy 

poziomem długu a relatywną wartością majątku jest negatywna, co może świadczyć 

o zarządzaniu ryzykiem aktywów i pasywów, tj. dostosowaniu wartości kapitału 

stałego do wartości aktywów trwałych (zachowanie złotych relacji bilansowych).  

W przypadku zadłużenia odsetkowego pozytywna relacja wskaźnika majątku 

trwałego i długu odsetkowego świadczy natomiast o powiązaniu materialnego 

charakteru majątku z dostępem do kapitału, szczególnie w mikro i małych 

przedsiębiorstwach. Tym samym potwierdziło się, że w sektorze MSP w Polsce, 

materialny charakter majątku firmy sprzyja także jej zadłużaniu się (odsetkowo). 

Przynależność sektorowa również ma wpływ na skłonność do zadłużania we 

wszystkich grupach. 
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CHOSEN DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE IN MICRO, SMALL 

AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES – EVIDENCE FROM POLAND 

 

Summary 
 

The purpose of the article is to examine the chosen determinants influencing the capital 

structure in groups of micro, small and medium-sized enterprises. We tested if: company size,  

industry, tangible assets, has an impact on debt ratios.  We employed two debts ratio: share of 

total and interest debt in capital. The study was conducted on the basis of 12 thousand SME 

financial statements. The inference was carried out with using ANOVA test and correlation.  

It was confirmed that micro, small and medium company’s capital structure affects the size of 

the company, the ‘material character’ of its assets and industry affiliation. 
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ZRÓŻNICOWANIE KONDYCJI FINANSOWEJ GOSPODARSTW 

MLECZNYCH  

 

 

Streszczenie 

 

Celem badań było poznanie i ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw 

mlecznych w regionie FADN Mazowsze i Podlasie. W pracy wykorzystano dane 

pierwotne pochodzące z badań własnych przeprowadzonych w 2013 roku na grupie 

100 gospodarstw wybranych w sposób celowy. Badaną zbiorowość podzielono ze 

względu na liczbę krów na następujące grupy: do 10 krów (9 gospodarstw), 11–20 

krów (27 gospodarstw), 21–30 krów (31 gospodarstw), 31–40 krów (14 gospo-

darstw) oraz powyżej 40 krów (19 gospodarstw). W badaniach wykorzystano meto-

dę ankiety z zastosowaniem kwestionariusza wywiadu. Z badań wynika, że sytuacja 

ekonomiczna gospodarstw ulegała poprawie w miarę powiększania się liczby krów  

w gospodarstwie. Objęte badaniami gospodarstwa charakteryzowały się niskim 

poziomem zadłużenia, co miało wpływ na utrzymanie się wysokich wskaźników 

płynności. 

 

Słowa kluczowe: gospodarstwa mleczne, wyniki ekonomiczne, wskaźniki płynności 

i rentowności 

 

 

Wprowadzenie 

 
Współczesna konkurencja rynkowa wymaga od rolników podejmowania dzia-

łań zmierzających do zwiększenia produkcji mleka, przeprowadzania inwestycji, 

unowocześniania i dostosowania gospodarstw do standardów UE oraz poszukiwania 

sposobów na poprawę sytuacji ekonomicznej. 

W literaturze przedmiotu prowadzona jest dyskusja naukowa – czy gospodar-

stwo rolne może być traktowane jak przedsiębiorstwo? Wielu ekonomistów stoi na 

stanowisku, że jeżeli gospodarstwo sprzedaje na rynek i kupuje środki do produkcji 

rolnej to ma cechy przedsiębiorstwa. Podmiot taki charakteryzuje się wyodrębnie-

niem ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym oraz funkcjonuje samodzielnie
1
. 

                                                 
1 W. Ziętara, Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, ,,Roczniki Nauk 

Rolniczych” 2009, seria G, t. 96, z. 4, s. 267–276. 
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Jedną z możliwości rozwoju gospodarstw jest wzrost skali produkcji, w tym 

liczby krów mlecznych. W Polsce można zaobserwować tendencję polegającą na 

wzroście liczby krów w gospodarstwach obszarowo dużych. Właściciele gospo-

darstw posiadających małą liczbę krów rezygnują jednak z działalności. W grudniu 

2013 roku populacja bydła liczyła w Polsce 5595,5 tys. sztuk, w tym pogłowie krów 

mlecznych 2299,1 tys. sztuk i było o 0,9% większe w porównaniu z grudniem 2012 

roku
2
. Rośnie natomiast średnia wydajność mleczna krów, która w 2011 roku wyno-

siła w Polsce 4776 litrów/krowę
3
. Wydajność mleczna krów w wielu krajach UE 

przewyższa jednak wydajność w Polsce. W 2009 roku wydajność mleczna krów  

w Wielkiej Brytanii wynosiła 7101 l/krowę, w Niemczech – 6643, a w USA – 9331 

l/krowę
4
. Z danych wynika więc, że gospodarstwa mleczne w Polsce mają szansę na 

poprawę konkurencyjności z uwzględnieniem wydajności mlecznej krów. Według 

Ziętary
5
 na rynku mają szanse utrzymać się gospodarstwa o większej skali produk-

cji, utrzymujące 10 krów i więcej
6
. Gospodarstwa utrzymujące do 10 krów nie mają 

szans utrzymania się na rynku ze względu na rosnące wymagania jakościowe i ilo-

ściowe rynku. Średnia wielkość stada krów w Polsce w 2010 roku wynosiła 5,9 

sztuk i była niższa niż w krajach UE-15 (42,2 sztuk) we wszystkich krajach UE-27 

(11,2 sztuk)
7
. Stan taki ma wpływ na niższy poziom dochodów rolniczych oraz 

ogranicza konkurencyjność gospodarstw mlecznych w Polsce
8
. 

W rozwoju gospodarstw zajmujących się chowem krów ważnym czynnikiem 

jest wyposażenie obór oraz budynków gospodarczych. Zmechanizowanie prac udo-

jowych krów, zadawania pasz oraz usuwania obornika pozwala zmniejszyć koszty 

zatrudnienia w gospodarstwie. 

Ważną kwestią jest również postęp genetyczny i hodowlany oraz dobrostan 

zwierząt. Jak podaje Ziętara
9
 w polskim mleczarstwie odnotowano spadek pogłowia 

krów mlecznych w latach 1990–2011, co związane było z eliminacją krów o niższej 

wydajności mlecznej
10

. Wzrost wydajności mlecznej krów jest wynikiem postępu 

biologicznego i hodowli ras wysokomlecznych oraz postępu technicznego głównie 

dotyczącego wyposażenia budynków
11

. 

                                                 
2 Rynek mleka 2014, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, War-

szawa. 
3 Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, GUS, Warszawa 2012. 
4Ibidem. 
5 W. Ziętara, Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce, ,,Roczniki Nauk Rolniczych” 

2006, seria G, t. 93, z. 1, s. 10. 
6 Ibidem, s. 7–13. 
7Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej-wpływ WPR, red.  

W. Poczta, Powszechny Spis Rolny 2010. 
8 H. Runowski, Ekonomika rolnictwa-przemiany w gospodarstwach rolnych, w: Rolnictwo, 

gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, red. N. Drejerska. 

Wyd. SGGW, Warszawa 2014, s. 31–48. 
9 W. Ziętara, Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje  

i kierunki zmian, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2012, seria G, t. 99, z. 1, s. 49. 
10 Ibidem, s. 43–57. 
11 W. Ziętara, Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydaj-

ności mlecznej krów, ,,Roczniki Nauk Rolniczych” 2007, seria G, t. 93, z. 2, s. 27–36. 
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Ważnym czynnikiem decydującym o sytuacji ekonomicznej gospodarstw jest 

kwotowanie produkcji mleka. Cechą tego systemu jest ustalenie wielkości produkcji 

dla danego kraju, w tym dla poszczególnym producentów i nakładanie kar za prze-

kroczenie limitów produkcyjnych
12

. Sytuacja może ulec zmianie po zniesieniu sys-

temu kwotowania produkcji mleka. Rolnicy będą produkować więcej mleka, co  

w konsekwencji może doprowadzić do spadku jego cen i właściciele gospodarstw  

z małymi stadami krów mogą zrezygnować z produkcji
13

. 

W artykule zaprezentowano metody badań, sytuację ekonomiczną objętych ba-

daniami gospodarstw, wskaźniki płynności, rentowności i obrotowości oraz opinie 

rolników na temat czynników decydujących o sytuacji ekonomicznej gospodarstw. 

 

 

Cel i metodyka badań 

 

Celem badań była ocena kondycji finansowej gospodarstw zajmujących się 

produkcją mleka. W celu dokładnej analizy sytuacji gospodarstw mlecznych autor 

poszukiwał odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Jaka jest sytuacja ekonomiczna objętych badaniami gospodarstw? 

2. Jak kształtują się wskaźniki płynności, rentowności i obrotowości gospo-

darstw? 

3. Jakie czynniki zewnętrzne sprzyjają rozwojowi gospodarstw mlecznych a jakie 

je utrudniają? 

4. Jakie działania należy podjąć w gospodarstwach mlecznych, aby poprawić ich 

sytuację ekonomiczną? 

Badania przeprowadzono w 2013 roku i obejmowały one wyniki z działalności 

jakie uzyskały gospodarstwa mleczne funkcjonujące w regionie FADN Mazowsze  

i Podlasie (podlaskie, mazowieckie, łódzkie, lubuskie). W opracowaniu wykorzysta-

no również dane GUS. Region ten został wybrany dlatego, że mleko jest tam główną 

gałęzią produkcji. W 2010 roku w województwach tego regionu występowało 

52,9% populacji krów w Polsce, w tym: w województwie mazowieckim – 20,5%, 

podlaskim – 17,3%, łódzkim – 8,1% oraz lubelskim – 7,0%
14

. 

Przedmiotem badania były wyniki ekonomiczne gospodarstw mlecznych oraz 

wskaźniki płynności, rentowności i obrotowości gospodarstw mlecznych. 

W analizie wyników badań wykorzystano metody opisowe i tabelaryczne, na-

tomiast w procesie zbierania danych wykorzystano metodę ankiety z kwestionariu-

szem wywiadu. 

Dobór gospodarstw był celowy a gospodarstwa musiały prowadzić chów bydła 

mlecznego i uzyskiwać minimum 50% przychodów ze sprzedaży mleka. 

 

                                                 
12 H. Runowski, Teoretyczne i praktyczne aspekty obrotu kwotami mlecznymi w gospodar-

stwach rolnych, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2006, seria G, t.93, z. 1, s. 15–24. 
13 P. Bórawski, J. W. Dunn, Conditioning of milk market development in Poland with particu-

lar regard paid to price volatility, „Economic Science for Rural Development” 2014, nr 35, 

Proceedings of the 2014 International Conference ,,Economic Science for Rural Develop-

ment”, Latvia University of Agriculture, Jelgava, s. 88–96. 
14 Powszechny Spis Rolny 2011. 
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Wyniki badań i dyskusja 

 
Średnia wydajność mleczna krów wahała się od 3533 litrów w gospodarstwach 

mających do 10 krów, do 7438 w podmiotach posiadających powyżej 40 krów (tab. 

1). Wysoka wydajność mleczna objętych badaniami gospodarstw świadczy o posia-

daniu wysokomlecznych ras krów, dbaniu o dobrostan zwierząt oraz o właściwym 

sposobie żywienia.  

Produkcja mleka wykazuje ścisłe zależności z zasobami ziemi, w tym z Trwa-

łych Użytków Zielonych (TUZ)
15

. W objętych badaniami gospodarstwach udział 

TUZ był na wysokim poziomie i wahał się od 37% w gospodarstwach o liczbie 

krów 30,1–40 do 54% w gospodarstwach o liczbie krów powyżej 40 oraz do 10 

krów.  

Wartość majątku trwałego w badanych gospodarstwach była również na wyso-

kim poziomie i rosła w miarę powiększania się liczby krów w gospodarstwie. Rów-

nież wartość maszyn i urządzeń rosła w miarę powiększania się stada krów w go-

spodarstwie.  

Jednym z czynników decydujących o sytuacji ekonomicznej gospodarstw 

mlecznych jest wartość produkcji ogółem. Jest to suma wartości produkcji roślinnej, 

zwierzęcej i pozostałej wytworzonej w gospodarstwie
16

. Wartość produkcji ogółem 

wahała się od 9991,5 zł na 1 ha UR w gospodarstwach o liczbie krów od 10–20 do 

17 557,2 zł na 1 ha UR w gospodarstwach ze stadami powyżej 40 krów (tab. 2). 

Wartość produkcji ogółem była najniższa w grupie gospodarstw posiadających do 

10 krów (101 844 zł na gospodarstwo), a najwyższa w grupie gospodarstw o naj-

wyższej liczbie krów – powyżej 40 (1043 775 zł na gospodarstwo). 
 

Tabela 1 

Charakterystyka objętych badaniami gospodarstw 

Wyszczególnienie   Liczba krów w gospodarstwie  

do 10 10,1–20 20,1–30 30,1–40 pow. 40 

Zatrudnienie(liczba) 1,70 2,01 2,28 2,32 2,25 

Powierzchnia UR (ha) 9,66 21,08 34,55 68,12 59,45 

Roboczogodziny (h) 1807 2854 6940 10840 11864 

Wskaźnik bonitacji gleb 0,759 0,708 0,658 0,934 0,870 

Udział TUZ (%) 54 44 40 37 54 

Liczba gospodarstw w grupie 9 27 31 14 19 

Liczba krów 5 15,6 26,5 37,6 61,1 

Wydajność jednostkowa krów (litry) 3533 5017 5903 7300 7438 

Wartość maszyn (zł) 60922,2 200211,1 353936,8 492464,3 1120326 

Wartość środków trwałych (zł) 1121163 1318484 2172596 4057441 4136451 

Wartość środków obrotowych (zł) 46682,7 88242,6 147145,0 305719,9 296380,6 

Źródło: badania własne. 

                                                 
15 J. Cieślik, J. Żmija, Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych w województwie mało-

polskim, „Roczniki Nauk Rolniczych” 2010, seria G, t. 97, z. 3, s. 43–50. 
16 Wyniki standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim 

FADN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut 

Badawczy, Warszawa 2014. 
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Z kolei opłacalność produkcji mleka zależy od poziomu kosztów i przychodów 

oraz technologii
17

. W polskim mleczarstwie wykorzystanie objętościowych i treści-

wych pasz własnych obniża koszty działalności. W pracy policzono również wskaź-

nik kosztochłonności jako stosunek kwot kosztów ogółem do wartości produkcji.  

Z badań wynika, że wskaźnik kosztochłonności produkcji osiągnął wartości najwyż-

sze w gospodarstwach o liczbie krów 10,1–20 (66,36%) oraz do 10 krów (62,13%). 

Do oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych wykorzystano dochód 

rolniczy. Jego wysokość determinuje możliwości wzrostu i rozwoju gospodarstw 

oraz osiągania przewagi konkurencyjnej
18

. Wartość dochodu rolniczego liczonego 

na 1 ha UR wahała się od 3415 zł na gospodarstwo o liczbie krów 10–20 sztuk do 

7581,6 zł w gospodarstwach posiadających powyżej 40 krów. Dochód rolniczy 

ogółem osiągnął wartości najniższe w grupie gospodarstw o najmniejszej liczbie 

krów (38 568 zł na gospodarstwo), a najwyższe w gospodarstwach posiadających 

powyżej 40 krów (450724 zł na gospodarstwo).  

 
Tabela 2  

Sytuacja ekonomiczna objętych badaniami gospodarstw (zł) 

Wyszczególnienie Liczba krów w gospodarstwie 

do 10 10,1–20 20,1–30 30,1–40 pow. 40 

Produkcja ogółem 101 844 210 621 395 636 928 954 1 043 775 

Produkcja na 1 zatrudnionego 59 908,2 104 786,6 173 524,6 400 411,2 463 900,0 

Produkcja na 1 ha UR 10 542,9 9991,5 11 451,1 13 637,0 17 557,2 

Produkcja na 1 rbh 56,4 73,8 57,0 85,7 88,0 

Wartość dodana brutto 53 989 107 539 217 850 564 310 548 704 

Wartość dodana brutto na 1 ha UR 5588,9 5101,5 6305,4 8284,1 9229,7 

Wartość dodana brutto na 1 zatrudnionego 31 758,2 53 502,0 95 548,2 243 237,1 243 868,4 

Wartość dodana brutto na 1 rbh 29,9 37,7 31,4 51,1 46,2 

Wartość dodana netto 45 223 77 011 168 045 484 174 475 064 

Wartość dodana netto na 1 ha UR 4681,5 3653,3 4863,8 7107,7 7991,0 

Wartość dodana netto na 1 pełnozatrudnionego 26 601,8 38 313,9 73 703,9 208 695,7 211 139,6 

Wartość dodana netto 1 rbh 25,0 27,0 24,2 44,7 40,0 

Dochód rolniczy ogółem 38 568 70 852 160 930 469 270 450 724 

Dochód rolniczy na 1 pełnozatrudnionego 22 687,1 35 249,8 70 583,3 202 271,6 200 321,8 

Dochód rolniczy na 1 ha UR 3992,5 3361,1 4657,9 6888,9 7581,6 

Dochód rolniczy na 1 rbh 21,3 24,8 23,2 43,3 38,0 

Udział dopłat w dochodach (%) 49,9 76,9 51,6 17,7 10,2 

Koszty ogółem 63 227 139 769 234 706 459 584 593 051 

Kosztochłonność produkcji (%) 62,13 66,36 59,32 49,47 56,82 

Wartość produkcji mleka 22 964,5 97 831,5 219 001,3 384 272,0 640 791,1 

Cena mleka (zł.) 1,3 1,25 1,40 1,40 1,41 

Udział wartości produkcji mleka w produkcji 

ogółem (%) 

22,5 46,4 55,4 41,4 61,4 

Źródło: badania własne. 

 

Wskaźnikiem pozwalającym ocenić wpływ wspólnej polityki rolnej na poziom 

dochodów gospodarstw rolnych jest udział dopłat w dochodach. Wskaźnik ten poli-

                                                 
17 R. Rusielik, M. Świtłyk, Efektywność techniczna produkcji mleka w wybranych europej-

skich gospodarstwach w latach 2008–2010, ,,Roczniki Nauk Rolniczych” 2012, seria G, t. 99, 

z. 1, s. 88–99. 
18 D. Niezgoda, Uwarunkowania rentowności gospodarstw rolnych zróżnicowanych pod 

względem ich wielkości ekonomicznej, ,,Roczniki Nauk Rolniczych” 2009, seria G, t. 96, z. 4, 

s. 155–165. 
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czono jako relację wartości łącznej kwoty dopłat w gospodarstwach do dochodu 

rolniczego. Jak można było przewidywać udział dopłat w dochodach był największy 

w gospodarstwach o najmniejszej skali produkcji. Wynik ten świadczy o tym, że 

pomoc UE w postaci dopłat jest szczególnie ważna dla gospodarstw o najniższej 

skali produkcji ponieważ stanowi nawet do 77% dochodów w grupie gospodarstw o 

liczbie krów 10–20 sztuk. W grupie gospodarstw o największej skali produkcji 

udział dopłat w dochodach stanowi natomiast zaledwie 10,2%. 

 

 

Wskaźniki płynności, rentowności i obrotowości gospodarstw mlecznych 

 

W pracy policzono również wskaźniki płynności, rentowności oraz obrotowo-

ści. Wskaźniki płynności bieżącej liczono jako relację aktywów obrotowych do 

zobowiązań krótkoterminowych. Według źródeł literaturowych wartość tego wskaź-

nika powinna mieścić się w przedziale 1,2–2
19

. Najniższe wskaźniki płynności bie-

żącej uzyskano w grupie gospodarstw posiadających od 10 do 20 krów (0,55),  

a najwyższe w gospodarstwach posiadających 30–40 krów (3,34). Z badań wynika, 

że w trzech grupach gospodarstw posiadających powyżej 20 krów uzyskano wyższe 

wartości wskaźników płynności bieżącej niż określono to w literaturze przedmiotu 

(tab. 3). Mogło to być spowodowane wysokim poziomem zapasów, inwentarza 

żywego oraz niskiego poziomu zadłużenia krótkoterminowego
20

. Specyfika rolnic-

twa polega jednak na konieczności utrzymania zapasów przez cały rok, co związane 

jest z ciągłością produkcji. Sprzedaż wszystkich zapasów, np. zbóż w okresie żniw 

skutkowałaby zatrzymaniem całorocznego cyklu produkcji zwierzęcej
21

. W grupie 

gospodarstw posiadających do 10 krów nie było możliwości policzenia wskaźników 

płynności ze względu na brak zobowiązań krótkoterminowych. 

Wskaźnik płynności szybkiej policzono jako iloraz aktywów obrotowych po-

mniejszonych o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych. Według źródeł literatu-

rowych powinien on wynosić około 1,0
22

. W trzech grupach gospodarstw, tzn. po-

wyżej 20 krów uzyskano wyższe wskaźniki od tych ze źródeł literaturowych. Gorzej 

sytuacja przedstawiała się w grupie gospodarstw o liczbie krów 10–20, gdzie 

wskaźniki płynności zarówno bieżącej, jak i szybkiej były niższe od wskazań litera-

turowych, co dowodzi niekorzystnej sytuacji finansowej tych gospodarstw oraz 

                                                 
19 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
20 M. Wasilewski, A. Gałecka, Płynność finansowa gospodarstw rolnych położonych w woje-

wództwie lubelskim, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie nr 82, Ekonomika i Organizacja 

Gospodarki Żywnościowej 2010, s. 267–279. 
21 D. Zawadzka, R. Ardan, E. Szafraniec-Siluta, Płynność finansowa a rentowność przedsię-

biorstw rolnych w Polsce-ujęcie modelowe, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie nr  

88, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, s. 195–207. 
22 M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa… 



 Zróżnicowanie kondycji finansowej gospodarstw... 381 

 

 

wysokiego poziomu zadłużenia krótkoterminowego w stosunku do aktywów obro-

towych
23

. 

W dalszej kolejności policzono wskaźniki rentowności jako relację dochodu 

kolejno do sprzedaży, aktywów i kapitału własnego. Generalnie im wyższe wskaź-

niki rentowności, tym lepsza kondycja gospodarstwa. Według Niezgody
24

 czynni-

kami determinującymi poziom rentowności gospodarstw jest różne wyposażenie  

w czynniki produkcji, wielkość kapitału oraz umiejętności i kompetencje rolników. 

Najniższe wskaźniki rentowności aktywów i kapitału własnego osiągnęły gospodar-

stwa o najmniejszej liczbie krów, co może być spowodowane słabym wyposażeniem 

w środki techniczne oraz małym obszarem gospodarowania. Według Niezgody
25

 

jednym z czynników pogarszających rentowność może być fakt, że ,,praca ludzka 

służy substytucji ziemi i kapitału przy danych cenach czynników produkcji i pro-

duktów rolnych”. Niska rentowność majątku i kapitału własnego w gospodarstwach 

posiadających do 10 krów jest zjawiskiem niekorzystnym
26

. Według Felczaka
27

 

niska rentowność ,,zniechęca rolników do podejmowania nowych innowacji i może 

zagrażać spłacie kredytów zaciągniętych na poprzednie inwestycje”
28

. 

Najwyższe wskaźniki rentowność aktywów i kapitału własnego osiągnęły go-

spodarstwa posiadające powyżej 40 krów, co oznacza, że kapitał determinuje efek-

tywność gospodarstw i był utrzymany na odpowiednim poziomie. 

 
Tabela 3 

Wskaźniki płynności, rentowności i obrotowości w zależności od liczby krów 

Wyszczególnienie  Liczba krów w gospodarstwie  

do 10 10,1–20 20,1–30 30,1–40 pow. 40 

Płynność bieżąca – 0,55 2,46 3,34 2,84 

Płynność szybka – 0,23 1,02 2,01 1,61 

Rentowność sprzedaży 75,9 44,8 111,3 274,4 103,6 

Rentowność aktywów 3,9 10,5 11,59 10,4 15,8 

Rentowność kapitału własnego 3,9 8,8 10,6 10,6 15,8 

Wskaźnik obrotowości majątku ogółem 6,3 21,4 15,7 16,1 16,3 

Wskaźnik obrotowości majątku obrotowego 196,8 254,4 233,0 324,3 308,7 

Źródło: badania własne. 

 

Interesujące poznawczo było poznanie wskaźników obrotowości gospodarstw. 

W pracy policzono wskaźniki obrotowości majątku ogółem oraz obrotowości mająt-

ku obrotowego. Wskaźniki te informują ilokrotnie nastąpi obrót danym składnikiem 

zasobów w badanym okresie. W literaturze panuje pogląd, że wyższa wartość 

                                                 
23 P. Bórawski, Ocena składników bilansu majątkowego przedsiębiorstw na przykładzie wo-

jewództwa warmińsko-mazurskiego, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja 

Gospodarki Żywnościowej 2008, nr 64, Warszawa, s. 215–225. 
24 D. Niezgoda, Uwarunkowania rentowności…, s. 161. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem, s. 155–165. 
27 T. Felczak, Kosztochłonność i rentowność gospodarstw indywidualnych w zależności od 

typu rolniczego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie nr 89, Ekonomika i Organizacja 

Gospodarki Żywnościowej 2011, s. 102. 
28Ibidem, s. 97–107. 
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wskaźnika świadczy o bardziej intensywnym wykorzystaniu danego zasobu. Z ba-

dań wynika, że wskaźniki obrotowości były najwyższe w grupie gospodarstw  

o liczbie krów 10,1–20. 

 

 

Podsumowanie 

 
Przeprowadzone badania oraz analizy literatury pozwalają na wyciągnięcie następu-

jących wniosków: 

1. Koncentracja produkcji mleka następuje w gospodarstwach o większej skali 

produkcji. Gospodarstw o małej skali produkcji (do 10 krów) mają trudności  

z utrzymaniem się na rynku ze względu na wysokie wymagania jakościowe  

i ilościowe. 

2. Sytuacja ekonomiczna objętych badaniami gospodarstw zależała od wielkości 

stada krów. Najwyższe dochody liczone średnio na gospodarstwo osiągnęły 

gospodarstwa o największej liczbie krów (pow. 40). Również w tej grupie go-

spodarstw odnotowano najwyższą wydajność mleczną krów. 

3. Wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej były na wysokim poziomie w grupach 

gospodarstw posiadających powyżej 20 krów, co może świadczyć o finansowej 

samodzielności gospodarstw, małym zadłużeniu oraz dobrej ich kondycji. Ni-

ski poziom wskaźników płynności bieżącej i szybkiej uzyskano w grupie go-

spodarstw o liczbie krów 10–20, co świadczy o wysokim poziomie zadłużenia 

krótkoterminowego w stosunku do stanu aktywów obrotowych. 

4. Wskaźniki rentowności majątku były zróżnicowane i wahały się od 3,9 w go-

spodarstwach posiadających do 10 krów do 15,8 w gospodarstwach o naj-

mniejszej liczbie krów (pow. 40). Wynika więc z tego, że duży wpływ na ren-

towność miał potencjał konkurencyjności gospodarstw reprezentowany przez 

aktywa. 
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DIFFERENTIATION OF ECONOMIC SITUATION OF DAIRY FARMS  

 

Summary 

 

The aim of the study was to investigate and assess the economic situation of dairy farms 

in the FADN region of Mazowsze and Podlasie. The study used primary data from studies 

conducted its own in 2013 on a group of 100 households selected in a targeted manner. The 

study community was divided by the number of cows in the following groups of up to 10 

cows (9 households), 11–20 cows (27 farms), 21–30 cows (31 farms), 31–40 cows (14 farms) 

and above 40 cows (19 farms). The study used a survey method using a questionnaire inter-

view. The research shows that the economic situation of households has improved as the 

expansion of the number of cows on the farm. Surveyed farms were characterized by allow 

level of debt, which had an impact on the maintenance of high liquidity ratios. 

 

Keywords: European integration, dairy farms. 
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WARTOŚCI REKOMENDOWANE WSKAŹNIKÓW WSPOMAGANIA  

FINANSOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP 

 

 

Streszczenie 

 

Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniu wspomagania finansowego w ma-

łych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP 

należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości 

wskaźników z obszaru wspomagania finansowego.  W artykule zawarto ponadto 

propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących dzia-

łalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Oszacowane 

przedziały wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru wspomagania 

finansowego poddano następnie porównaniu z literaturowymi wartościami wzorco-

wymi. Zawarte w artykule wyniki badań powinny przyczynić się do wypełnienia 

istotnej luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru 

wspomagania finansowego dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP. 

 

Słowa kluczowe: wskaźniki wspomagania finansowego, MSP, analiza finansowa, 

wartości wzorcowe wskaźników finansowych 

 

 

Wprowadzenie 

 

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu wspomagania finansowego 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)
1
. Znacząca rola ekonomiczna, społeczna  

i polityczna jednostek gospodarczych z sektora MSP przełożyła się na duże zainte-

resowanie nimi ze strony ekonomistów. Pomimo wielu opracowań naukowych, nie 

wypracowano jednak jak dotąd jednej, uniwersalnej definicji MSP
2
. Na nasze po-

                                                 
1 Przedsiębiorstwa te są najliczniejszą grupą podmiotów gospodarczych w Polsce. W 2010  

r. na około 1,7 mln przedsiębiorstw działających w naszym kraju aż 99,8% stanowiły jednost-

ki gospodarcze z sektora MSP. Blisko co druga złotówka polskiego PKB (47,6%) była gene-

rowana przez MSP. Ponadto podmioty gospodarcze z tego sektora stanowiły miejsce pracy 

blisko 70% osób zatrudnionych w Polsce. Zob. C. Łapiński, Małe i średnie przedsiębiorstwa 

w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 

2010–2011, red. A. Tarnawa, P. Zaducha-Lichota, PARP, Warszawa 2012, s. 18–27. 
2 P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s. 27–37. 
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strzeganie pojęcia małego i średniego przedsiębiorstwa znaczący wpływ wywarł 

raport Boltona, który zdefiniował je jako
3
: 

 mające niewielki udział w rynku, 

 zarządzane osobiście przez właściciela bądź właścicieli, bez pośrednictwa 

jakiejkolwiek formalnej struktury, 

 niezależne i niebędące częścią większego przedsiębiorstwa, 

 kierowane przez właścicieli, którzy są całkowicie wolni od kontroli zewnętrz-

nej. 

Dla celów prawnych i administracyjnych MSP klasyfikuje się jednak zgodnie  

z kryteriami zaprezentowanymi w tabeli 1. 

 

Tabela 1 

Kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw według wielkości zgodne  

z Rekomendacją Komisji Europejskiej z maja 2003 roku 

Przedsiębiorstwo 
Liczba  

zatrudnionych 

Obrót 

roczny 

w mln euro 

Roczna suma 

bilansowa 

w mln euro 

Niezależność 

mikro <10 <2 <2 niebędące przed-

siębiorstwami 

partnerskimi lub 

powiązanymi 

małe 10–49 <10 <10 

średnie 50–249 <50 <43 

Źródło: Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsię-

biorstw mikro, małych i średnich, Dz.U. L 124 z 20.05.2003, s. 36. 

 

Wspomaganie finansowe jest jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych. Umożliwia ono ocenę wykorzystania kapitałów obcych 

i własnych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa oraz pozwala określić możli-

wości jednostki gospodarczej w zakresie regulowania swoich zobowiązań w długim 

okresie
4
. Do oceny wspomagania finansowego podmiotów gospodarczych wykorzy-

stuje się wiele wskaźników finansowych, których obliczone wartości porównuje się 

następnie z wartościami średniosektorowymi oraz literaturowymi wartościami 

wzorcowymi. W tabeli 2 zestawiono podstawowe informacje dotyczące poddanych 

badaniu wskaźników finansowych z obszaru wspomagania finansowego. 

Niestety w literaturze przedmiotu dostępne są przedziały wartości wzorcowych 

tylko dla niektórych wskaźników z obszaru wspomagania finansowego i dotyczą 

głównie dużych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zostały określone kilkanaście 

lat temu przez analogię  do wartości wzorcowych wskaźników, występujących  

w innych krajach. Literaturowe zalecenia odnośnie do sposobu kształtowania warto-

ści wskaźników z obszaru wspomagania finansowego przedstawiono w tabeli 3. 

                                                 
3 J.E. Bolton, Report of the Committee of Inquiry on Small Firms, Cmnd. 4811, HMSO, Lon-

don 1971, s. 19. 
4 M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007,  

s. 156–157. 
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Tabela 2 

Poddane badaniu wskaźniki finansowe z obszaru wspomagania finansowego 

Wskaźnik 
Konstrukcja  

wskaźnika 
Użyte oznaczenia Interpretacja 

Ogólnego  
zadłużenia 

AO

ZO
 

ZO – zobowiązania 

ogółem,  

AO – aktywa ogółem 

dostarcza informacji  

o stopniu sfinansowania 
aktywów przedsiębiorstwa  

z kapitałów obcych  

Zadłużenia  

długoterminowego 
KW

ZD
 

ZD – zobowiązania 
długotermi-

nowe,  

KW – kapitał własny 

wartość zobowiązań długo-
terminowych przypadająca 

na każdą złotówkę kapitałów 

własnych przedsiębiorstwa  

Zadłużenia  

w latach 
ZS

ZO
 

ZO – zobowiązania 

ogółem,  

ZS – zysk ze sprzeda-
ży 

czas, po którym zadłużenie 
przedsiębiorstwa mogłoby 

zostać spłacone z generowa-

nego przez nie zysku na 
podstawowej działalności 

operacyjnej 

Pokrycia aktywów 

trwałych  
kapitałem  

własnym 

%100*
AT

KW
 

KW – kapitał własny, 
AT – aktywa trwałe 

dostarcza informacji o tym, 
w jakim procencie kapitał 

własny przedsiębiorstwa 

pozwala sfinansować jego 
aktywa trwałe  

Pokrycia aktywów 

trwałych  
kapitałem 

stałym 

%100*
AT

KS
 

KS – kapitał stały 

(kapitał własny 

powiększony o 
długoterminowe 

kapitały obce), 
AT – aktywa trwałe 

dostarcza informacji o tym, 
w jakim procencie kapitał 

stały przedsiębiorstwa po-
zwala sfinansować jego 

aktywa trwałe  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E.F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami,  

t. 1, PWE, Warszawa 2005; G.T. Friedlob, L.F. Schleifer, Essentials of Financial Ana-

lysis, John Willey & Sons, New Jersey 2003; M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsię-

biorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997;  

A. Skowronek-Mielczarek, Z. Leszczyński, Analiza działalności i rozwoju przedsię-

biorstwa, PWE, Warszawa 2008. 

 

Małe i średnie firmy nie są mniejszą wersją dużego przedsiębiorstwa i sposób 

ich funkcjonowania jest zgoła odmienny od dużych przedsiębiorstw
5
. W niniejszym 

artykule przedstawiono wyniki badań statystycznych, wskazujące na zróżnicowanie 

wartości wskaźników wspomagania finansowego, kształtowanych przez MSP  

z różnych działów gospodarki narodowej. W wyniku przeprowadzonych badań 

statystycznych, MSP z 27 działów gospodarki podzielono na grupy, skupiające 

przedsiębiorstwa z tych działów gospodarki, które charakteryzowały się zbliżonymi 

rozkładami wartości poszczególnych wskaźników wspomagania finansowego, ale 

istotnie różniącymi się od tych, występujących w pozostałych wyodrębnionych 

grupach. Dla MSP skupionych w wyodrębnionych grupach zostały następnie osza-

cowane przedziały wartości rekomendowanych dla poddanych badaniu wskaźników 

z obszaru wspomagania finansowego, co stanowiło główny cel przeprowadzonych 

badań. Wyniki niniejszych badań powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej 

                                                 
5 J. Welsh, J. White, A Small Business is Not a Little Big Business, „Harward Business Re-

view” July–August 1981, s. 18–33. 
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luki w literaturze przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru wspo-

magania finansowego dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP.  

 
Tabela 3 

Literaturowe wartości wzorcowe wskaźników z obszaru wspomagania finansowego 

Wskaźnik 

Zalecenia odnośnie do wartości wskaźnika w opracowaniu 
M

. 
S

ie
rp

iń
sk

a,
  

T
. 

Ja
ch

n
a 

W
. 

D
ęb

sk
i 

M
. 

Je
rz

em
o

w
sk

a 

A
. 

S
k

o
w

ro
n

ek
-

M
ie

lc
za

re
k

, 
 

Z
. 

L
es

zc
zy

ń
sk

i 

B
. 

P
o

m
y

k
al

sk
a 

 P
. 

P
o

m
y

k
al

sk
i 

L
. 

B
ed

n
ar

sk
i 

W
. 

G
ab

ru
se

w
ic

z
 

F
. 

B
ła

w
at

 

B
. 

M
ic

h
er

d
a 

Ogólnego  

zadłużenia 
0,57–0,67 0,57–0,67 0,5 < 0,5 brak brak 0,57–0,67 brak niski 

Zadłużenia 

długotermino-

wego 

0,5–1,0 0,5–1,0 1 brak brak brak 0,5–1,0 brak brak 

Zadłużenia  

w latach 
brak brak brak brak brak brak brak brak brak 

Pokrycia 

aktywów 

trwałych 

kapitałem 

własnym 

>100% brak brak >100% brak brak brak 100% >100% 

Pokrycia 

aktywów 

trwałych 

kapitałem 

stałym 

>100% brak brak >100% brak brak brak 100% brak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa 

według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997; W. Dębski, 

Zarządzanie finansami, t. I, CIM, Warszawa 1996; M. Jerzemowska, Analiza ekono-

miczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006; A. Skowronek-Mielczarek,  

Z. Leszczyński, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 

2008; B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wyd. Na-

ukowe PWN, Warszawa 2007; L. Bednarski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, 

PWE, Warszawa 1999; W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warsza-

wa 2007; F. Bławat, Analiza ekonomiczna, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001; 

Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 

Zakamycze 2004. 

 

 

Charakterystyka i przebieg badań 

 

Głównym celem badań było oszacowanie wartości rekomendowanych wskaź-

ników z obszaru wspomagania finansowego dla krajowych przedsiębiorstw z sekto-
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ra MSP. Próbę badawczą stanowiły mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
6
, 

generujące dodatnią wartość wyniku finansowego. W badaniu zostały uwzględnione 

MSP z działów gospodarki
7
, dla których łączna liczebność sprawozdań finansowych 

z lat 2007–2011 spełniających powyższe warunki przekraczała 1000 w bazie danych 

„Tegiel”. Przy tak sprecyzowanych warunkach próbę badawczą utworzyły MSP  

z działów gospodarki wyszczególnionych w tabeli 4. 

 
Tabela 4 

Struktura liczebności wykorzystanych w badaniu sprawozdań finansowych 

PKD 
Łączna liczba 

sprawozdań 
PKD 

Łączna liczba 

sprawozdań 
PKD Łączna liczba sprawozdań 

1 3122 35 1245 52 1606 

10 4247 38 1243 58 1337 

16 1148 41 7219 62 2457 

20 1175 42 3058 68 7327 

22 2662 43 3841 69 2265 

23 1692 45 3654 70 2336 

25 4379 46 29287 71 2827 

28 2194 47 10121 73 1628 

33 1783 49 2729 86 2592 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych „Te-

giel”. 

 

Badanie przebiegało zgodnie z następującym schematem. Przedsiębiorstwa 

wewnątrz działów gospodarki zostały podzielone na dwie grupy według kryterium 

przeciętnej rentowności aktywów, wyznaczonej zgodnie z następującym wzorem: 

 

jn

ijAO

ij
ZN

jRA



  

gdzie: 

jRA – średnia rentowność aktywów spółek należących do j – tego działu go-

spodarki, 

ijZN  – zysk netto i – tej spółki z j – tego działu gospodarki, 

ijAO – wartość aktywów ogółem i – tej spółki z j – tego działu gospodarki, 

jn – liczba badanych spółek w j – tym dziale gospodarki w danym roku. 

                                                 
6 Ze względu na możliwości pozyskiwania raportów z bazy danych „Tegiel” próbę badawczą 

utworzyły przedsiębiorstwa, które jednocześnie spełniały następujące warunki: zatrudnienie 

mniejsze niż 250 pracowników, obrót nieprzekraczający równowartości 50 mln euro oraz 

suma bilansowa niższa od równowartości kwoty 43 mln euro. 
7 Przedsiębiorstwa do działów gospodarki zostały przypisane zgodnie z Polską Klasyfikacją 

Działalności, której podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12. 

2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 
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W dalszej części badań użyto sprawozdania finansowe tylko tych przedsię-

biorstw, które charakteryzowały się w danym roku ponadprzeciętną rentownością 

aktywów. Aby na uzyskane wyniki nie wpływały przypadkowe, skrajne wartości 

poszczególnych wskaźników finansowych, przeprowadzono dalszą selekcję jedno-

stek gospodarczych, polegającą na odrzuceniu tych podmiotów, w przypadku któ-

rych wartość badanego wskaźnika mieściła się w 10% najwyższych i najniższych 

wartościach z całej zbiorowości.  

W kolejnym etapie badań połączono ze sobą przedsiębiorstwa z działów go-

spodarki, w przypadku których uzyskane rozkłady wartości poszczególnych wskaź-

ników finansowych były zbliżone, ale różniły się statystycznie istotnie od pozosta-

łych. Uzyskane wyniki przeprowadzonych testów normalności sugerowały, że  

w tym celu należało posłużyć się testami nieparametrycznymi. W pierwszej kolejno-

ści weryfikowana była hipoteza o równości median wskaźników wyznaczonych dla 

przedsiębiorstw z poszczególnych działów gospodarki z wykorzystaniem testu 

ANOVA rang Kruskala-Wallisa. Następnie przeprowadzano testy wielokrotnego 

porównania rang. Na podstawie uzyskanych w ten sposób wyników oraz wykresów 

„ramka – wąsy” w przypadku każdego ze wskaźników łączono ze sobą działy go-

spodarki, dla których nie występowały statystycznie istotne różnice w wartościach 

median. Czynności te miały na celu określenie, w przypadku których działów go-

spodarki można zaproponować jeden wspólny przedział wartości rekomendowanych 

dla danego wskaźnika finansowego. Następnym etapem badań było wyznaczenie 

przedziałów wartości rekomendowanych  dla MSP, należących do działów gospo-

darki, w przypadku których została potwierdzona hipoteza o równości median te-

stem ANOVA rang Kruskala-Wallisa. Zostały one wyznaczone jako przedziały 

mieszczące w sobie 50% środkowych wartości danego wskaźnika finansowego, ze 

wszystkich wartości obliczonych dla przedsiębiorstw, należących do połączonych ze 

sobą we wcześniejszym etapie działów gospodarki. Ostatnim etapem badań było 

porównanie uzyskanych wyników z literaturowymi wartościami wzorcowymi. 

 

 

Wyniki badań 

 

Jako pierwsze zaprezentowano wyniki badań dotyczące wskaźnika ogólnego 

zadłużenia. Przeprowadzone w jego przypadku testy wielokrotnego porównywania 

rang, analiza uzyskanych wykresów ramka – wąsy oraz wykonane testy Kruskala-

Wallisa, wykazały występowanie siedmiu grup skupiających w sobie działy gospo-

darki, dla których należałoby rozważyć zaproponowanie osobnych przedziałów 

wartości rekomendowanych. Najniższym zadłużeniem cechowały się MSP zajmują-

ce się działalnością rolniczą, opieką zdrowotną oraz doradztwem związanym z za-

rządzaniem. Dla blisko 50% z tych przedsiębiorstw, kapitał obcy stanowił do 25% 

źródeł finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. Z obcych zewnętrz-

nych źródeł finansowania aktywów, w największym stopniu korzystały MSP zajmu-

jące się transportem lądowym i rurociągowym. W ich przypadku zobowiązania  

i rezerwy na zobowiązania stanowiły przeciętnie 47,6% całości ich pasywów. Bar-

dziej szczegółowe wyniki badań zaprezentowano w tabeli 5. 
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Tabela 5 

Parametry rozkładu oraz wartości rekomendowane wskaźnika  

ogólnego zadłużenia (%) 

Grupa PKD Średnia Mediana 
Odchylenie 
standardowe 

Przedział wartości 
rekomendowanych 

1 1; 70; 86 27,77 25,38 15,04 15–40 

2 23; 33; 68; 69; 71 32,14 29,77 17,79 15–45 

3 20; 38; 58; 62 34,03 32,14 15,73 20–45 

4 10; 16; 22; 25; 28; 35 36,60 35,25 16,31 25–50 

5 42; 43; 46; 52; 73 40,50 39,74 17,41 25–55 

6 41; 45; 47 43,36 43,10 18,34 30–60 

7 49 47,60 46,60 20,34 30–65 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych przedsię-

biorstw, pochodzących z bazy danych „Tegiel”. 

 

Z zaprezentowanych w powyższej tabeli danych wynika, że ponad 75% cha-

rakteryzujących się ponadprzeciętną rentownością aktywów MSP zaliczonych do 

grupy od 1 do 5 kształtowało wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia na poziomie 

niższym, od zalecanego przez literaturę przedmiotu. Z kolei w przypadku MSP 

przypisanych do grupy 6 i 7, niższe zadłużeniem od zalecanego przez standardy 

światowe cechowało ponad 50% podmiotów z próby badawczej. 

Jako kolejny przebadany został wskaźnik zadłużenia długoterminowego. Prze-

prowadzone dla tego wskaźnika badania statystyczne doprowadziły do wyodrębnie-

nia ośmiu grup, skupiających w sobie działy gospodarki, dla których występowały 

statystycznie istotne różnice dotyczące wartości, wokół których skupiały się uzyska-

ne w trakcie badań wyniki. Najniższe wartości wskaźnika zadłużenia długotermino-

wego były kształtowane przez ponadprzeciętnie rentowne MSP prowadzące działal-

ność prawniczą, rachunkowo-księgową, doradczą związaną z zarządzaniem oraz  

w zakresie architektury i inżynierii. W przypadku 75% z nich na 100 zł kapitałów 

własnych przypadało niespełna 50 gr zobowiązań długoterminowych. Z kolei naj-

wyższymi wartościami wskaźnika zadłużenia długoterminowego charakteryzowały 

się MSP zajmujące się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną oraz 

prowadzące działalność rolniczą i hodowlaną. Każda złotówka kapitałów własnych 

tych podmiotów gospodarczych była obciążona średnio dwunastoma groszami zo-

bowiązań o okresie spłaty przekraczającym 12 miesięcy. Wyniki dotyczące wszyst-

kich przebadanych przedsiębiorstw zebrano w tabeli 6. 

Wyniki zaprezentowane w tabeli 6 jednoznacznie potwierdzają, że przedsię-

biorstwa z sektora MSP mają bardzo mocno utrudniony dostęp do finansowania 

prowadzonej działalności gospodarczej z zewnętrznych, obcych źródeł finansowania 

o charakterze długoterminowym. Jednocześnie wskazują one na całkowity brak 

przydatności literaturowych wartości rekomendowanych podczas przeprowadzania 

analizy finansowej przedsiębiorstw z sektora MSP. Powyżej 75% ponadprzeciętnie 

rentownych MSP, ze wszystkich poddanych badaniu działów gospodarki narodowej, 

kształtowało wartości wskaźnika zadłużenia długoterminowego na poziomie niż-

szym, od dolnej granicy literaturowego przedziału wzorcowego. 
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Tabela 6 

Parametry rozkładu oraz wartości rekomendowane wskaźnika  

zadłużenia długoterminowego 

Grupa PKD Średnia Mediana 
Odchylenie 
standardowe 

Przedział wartości 
rekomendowanych 

1 69; 70; 71 0,01 0,00 0,03 0,00–0,005 

2 43; 47; 58; 62; 73; 86 0,02 0,00 0,05 0,00–0,01 

3 33; 46; 52 0,02 0,00 0,05 0,00–0,02 

4 41; 49 0,04 0,00 0,10 0,00–0,04 

5 25; 28; 45; 68 0,06 0,00 0,12 0,00–0,06 

6 10; 16; 20; 22; 23; 42 0,06 0,01 0,09 0,00–0,08 

7 38 0,07 0,03 0,09 0,00–0,11 

8 1; 35 0,12 0,07 0,15 0,00–0,20 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych przedsię-

biorstw, pochodzących z bazy danych „Tegiel”. 

 

Jako następne zostały zaprezentowane wyniki, uzyskane podczas analizy 

wskaźnika zadłużenia w latach. Przeprowadzone testy statystyczne doprowadziły 

ostatecznie do wydzielenia dziesięciu grup przedsiębiorstw, skupiających w sobie 

działy gospodarki charakteryzujące się zbliżonymi rozkładami wartości omawianego 

wskaźnika, ale istotnie różniącymi się od tych, występujących w pozostałych wyod-

rębnionych grupach. Statystycznie wokół najniższego poziomu skupiono wartości 

wskaźnika zadłużenia w latach, uzyskiwane przez ponadprzeciętnie rentowne MSP 

zajmujące się działalnością prawniczą, rachunkowo-księgową oraz doradczą zwią-

zaną z zarządzaniem. Generowany w ciągu półrocza zysk ze sprzedaży przez blisko 

75% z tych przedsiębiorstw był wystarczający, aby umożliwić im spłatę całości 

swoich zobowiązań. Wśród przedsiębiorstw tworzących próbę badawczą, najwyż-

szymi wartościami wskaźnika zadłużenia w latach charakteryzowały się MSP, któ-

rych główną dziedzinę działalności stanowiło wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną. W ich przypadku do spłacenia całości zobowiązań był potrzebny 

przeciętnie zysk z podstawowej działalności operacyjnej z okresu prawie trzech lat. 

Szczegółowe wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych badań zestawiono  

w tabeli 7.   

Następnie procedurze badawczej poddano wskaźnik pokrycia aktywów trwa-

łych kapitałem własnym. Przeprowadzone testy statystyczne dowiodły, że przyna-

leżność MSP do działów gospodarki narodowej miała istotne znaczenie dla kształ-

towanych przez nie wartości omawianego wskaźnika finansowego. Z firm tworzą-

cych próbę badawczą, najniższym pokryciem aktywów trwałych kapitałem własnym 

cechowały się MSP zajmujące się produkcją artykułów spożywczych oraz wytwa-

rzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną. Kapitał własny tych podmiotów 

gospodarczych był przeciętnie ponad 1,8-krotnie wyższy od wykorzystywanych 

przez nie w prowadzonej działalności gospodarczej aktywów trwałych. Z kolei naj-

wyższe wartości opisywanego wskaźnika finansowego kształtowały MSP z próby 

badawczej zajmujące się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, 

handlem hurtowym, działalnością prawniczą i rachunkowo-księgową, działalnością 

w zakresie architektury i inżynierii oraz reklamą i badaniem rynku. W ich przypadku 

na każde 100 zł aktywów trwałych przypadały średnio kapitały własne o wartości 
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zbliżonej do 1,524 zł. Wyniki dotyczące wszystkich przebadanych przedsiębiorstw 

zaprezentowano w tabeli 8.  

 
Tabela 7 

Parametry rozkładu oraz wartości rekomendowane wskaźnika zadłużenia w latach 

Grupa PKD Średnia Mediana 
Odchylenie 

standardowe 

Przedział wartości 

rekomendowanych 

1 69; 70 0,40 0,29 0,34 0,15–0,55 

2 86 0,68 0,57 0,45 0,30–0,95 

3 62; 71 0,78 0,66 0,50 0,40–1,10 

4 33; 58 0,93 0,82 0,58 0,45–1,30 

5 73 1,07 0,86 0,71 0,50–1,55 

6 
1; 20; 23; 25; 38; 41; 43; 

47; 52; 68 
1,39 1,12 1,09 0,60–1,90 

7 10; 22; 28; 42; 46 1,45 1,29 0,85 0,75–2,05 

8 16 1,73 1,55 1,09 0,80–2,40 

9 45, 49 2,04 1,81 1,25 1,00–2,90 

10 35 2,95 2,59 1,92 1,50–4,15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych przedsię-

biorstw, pochodzących z bazy danych „Tegiel”. 

 

Z zaprezentowanych w tabeli 8 danych wynika, że ponad 75% MSP tworzą-

cych próbę badawczą spełniało wymogi złotej reguły bilansowej. Wyniki wskazują 

ponadto, że najniższe wartości wskaźnika pokrycia aktywów trwałych kapitałem 

własnym cechowały przedsiębiorstwa produkcyjne z działów gospodarki charakte-

ryzujących się dużą kapitałochłonnością. Z kolei statystycznie wyższe wartości 

omawianego wskaźnika kształtowały przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, czyli 

prowadzące działalność charakteryzującą się raczej wyższą pracochłonnością. 

Jako ostatni procedurze badawczej został poddany wskaźnik pokrycia aktywów 

trwałych kapitałem stałym. Przeprowadzone testy statystyczne doprowadziły osta-

tecznie do wydzielenia dziesięciu grup przedsiębiorstw, skupiających w sobie działy 

gospodarki charakteryzujące się zbliżonymi rozkładami wartości wskaźnika pokry-

cia aktywów trwałych kapitałem stałym, ale istotnie różniącymi się od tych wystę-

pujących w pozostałych wyodrębnionych grupach. Najniższą wartością kapitału 

stałego przypadającego na jednostkę aktywów trwałych charakteryzowały się po-

nadprzeciętnie rentowne MSP, zajmujące się produkcją artykułów spożywczych 

oraz wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną. W ich przypadku 

kapitał stały pozwalał przeciętnie na blisko 2-krotne pokrycie wykorzystywanych 

przez nie aktywów trwałych. Z kolei najwyższe wartości opisywanego wskaźnika 

finansowego były kształtowane przez tworzące próbę badawczą MSP zajmujące się 

działalnością prawniczą, rachunkowo-księgową oraz doradztwem podatkowym. 

Ponad połowa z nich mogła ponad 7-krotnie pokryć swoje aktywa trwałe z posiada-

nego kapitału stałego. Szczegółowe wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych 

badań zestawiono w tabeli 9. 
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Tabela 8 

Parametry rozkładu oraz wartości rekomendowane wskaźnika  

pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%) 

Grupa PKD Średnia Mediana 
Odchylenie 

standardowe 

Przedział wartości 

rekomendowanych 

1 10; 35 182,07 139,62 162,55 100–200 

2 1 175,50 154,69 78,54 120–210 

3 68 242,26 138,33 262,25 90–260 

4 16; 22; 23; 38 237,83 185,18 162,33 130–290 

5 49 707,77 197,21 1881,81 120–440 

6 20; 25 333,00 221,11 311,03 150–360 

7 42; 45 422,14 256,79 472,55 160–480 

8 28; 47; 86 677,10 291,96 994,74 160–700 

9 41; 58 712,40 373,85 808,03 200–870 

10 43; 52; 62; 70 1014,68 500,00 1429,95 240–1140 

11 33; 46; 69; 71; 73 1523,87 539,21 3110,26 260–1360 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych przedsię-

biorstw, pochodzących z bazy danych „Tegiel”. 

   
Tabela 9 

Parametry rozkładu oraz wartości rekomendowane wskaźnika  

pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (%) 

Grupa PKD Średnia Mediana 
Odchylenie 

standardowe 

Przedział wartości 

rekomendowanych 

1 10; 35 197,29 151,62 162,91 110–220 

2 1; 16; 68 242,73 171,37 213,45 130–250 

3 22; 23; 38 258,33 201,90 170,81 140–310 

4 25; 49 493,19 229,64 1221,04 150–410 

5 20; 42; 45 438,35 263,50 483,78 170–490 

6 28; 47; 86 704,28 308,99 1021,29 180–720 

7 41; 58 762,24 407,76 861,24 220–920 

8 43; 52; 62; 70  1054,56 523,43 1458,96 260–1190 

9 33; 46; 71; 73 1601,28 564,47 3261,72 280–1410 

10 69 1134,08 709,91 1057,58 380–1590 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdań finansowych przedsię-

biorstw, pochodzących z bazy danych „Tegiel”. 

 

 

Podsumowanie 

 

Zdecydowaną większość (99,8%) działających w Polsce podmiotów gospo-

darczych stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Tymczasem literatura przedmio-

tu oferuje wartości wzorcowe wskaźników finansowych jedynie dla dużych przed-

siębiorstw prowadzących działalność produkcyjną. Różnice między MSP a dużymi 

przedsiębiorstwami w posiadanych aktywach, obszarze zarządzania, dostępności do 

źródeł finansowania czy w sile przetargowej na rynku, sprawiają, że literaturowe 

wartości wzorcowe wskaźników finansowych są nieprzydatne podczas przeprowa-

dzania analizy finansowej podmiotów gospodarczych z sektora MSP. Przeprowa-

dzone badania dowiodły, że MSP należące do różnych działów gospodarki 
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w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników finansowych z obszaru wspo-

magania finansowego. W związku z powyższym, w artykule przedstawiono propo-

zycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP prowadzących działalność 

gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Przeprowadzone badania 

potwierdziły ponadto, że charakteryzujące się ponadprzeciętną rentownością akty-

wów MSP kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego na 

poziomach znacznie odbiegających od zalecanych przez literaturę przedmiotu. Ni-

niejsze badania powinny przyczynić się do wypełnienia istotnej luki w literaturze 

przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy obszaru wspomagania finansowe-

go dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP.  
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RECOMMENDED VALUES OF LEVERAGE RATIOS FOR SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES 

 

Summary 

 

This article is dedicated to the subject of leverage ratios for small and medium enter-

prises. The results of the research study it contains prove that SMEs from different economy 
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sectors are characterized by different values of leverage ratios. The article puts forward as 

well proposals for recommended value ranges for SMEs operating in 27 different sectors of 

the country’s economy. Ranges of recommended values evaluated here by the author were 

then compared with literature model values. The research study results included in the article 

should contribute to filling the significant gap in the literature of the subject  and facilitate 

conducting financial analysis for small and medium enterprises. 

 

Keywords: leverage ratios, SMEs, financial analysis, model values of financial ratios 
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WSPARCIE PUBLICZNE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH  

PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 

2007–2013 

 

 

Streszczenie 

 

Na konieczność wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wskazują 

zarówno naukowcy, instytucje państwowe oraz unijne, jak i same przedsiębiorstwa. 

W ramach wielu form pomocy istotne znaczenie dla tej grupy podmiotów ma 

wsparcie finansowe. 

Celem artykułu jest analiza struktur, form i kierunków wsparcia publicznego 

udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w latach 2007–2013  

w Polsce, a także określenie wartości udzielonej pomocy publicznej i pomocy de 

minimis. Autorka prezentuje w różnych przekrojach dane publikowane przez Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów i na podstawie własnych analiz podejmuje 

próbę podsumowania rodzajów oraz wartości wsparcia udzielanego mikro, małym  

i średnim przedsiębiorstwom. 

 

Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

wsparcie publiczne 

 

 

Wprowadzenie 

 

Bogata literatura naukowa z zakresu finansów w sposób rzetelny i kompleksowy 

opisuje znaczenie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dla wzrostu i rozwoju 

gospodarczego oraz wzrostu przedsiębiorczości
1
. Z jednej strony dostrzegane jest 

znaczenie tego sektora w gospodarce rynkowej, z drugiej – szeroko opisywane są 

bariery jego rozwoju. Na konieczność wspierania sektora MSP wskazują zarówno 

naukowcy
2
,  instytucje państwowe oraz unijne

3
, jak i same przedsiębiorstwa. 

                                                           
1 Np.: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, red. H. Zadora, C.H. Beck, 

Warszawa 2009; Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw  

z uwzględnieniem sektora MSP, red. B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2006. 
2 Np.: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red.  

M. Matejun, Difin, Warszawa 2011; M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy 

teoretyczne a praktyka gospodarcza, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010; Pomoc publiczna dla 

małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość, red. F. Misiąg, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005. 
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Działania mające na celu wspieranie rozwoju mogą być realizowane przez
4
: 

 ograniczanie lub ułatwianie przezwyciężania barier rozwojowych, 

 dostarczanie lub stymulowanie czynników rozwojowych, 

 jednoczesne ograniczanie negatywnych determinantów rozwoju oraz wzmac-

nianie czynników konstruktywnych.  

Na gruncie europejskim (w ramach prawodawstwa Unii Europejskiej) oraz na 

gruncie krajowym tworzone są programy oraz strategie mające na celu pomoc mi-

kro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Działania na rzecz sektora obejmują mię-

dzy innymi wypracowanie odpowiednich rozwiązań administracyjnych, prawnych, 

podatkowych, a także, a może przede wszystkim, obejmują wsparcie finansowe 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowe wsparcie publiczne jest reak-

cją instytucji państwowych na zawodność rynku, która ma na celu dostarczanie 

czynników rozwojowych i ich odpowiednią stymulację.  

Celem artykułu jest analiza struktury, form i kierunków wsparcia publicznego 

udzielanego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w latach 2007–2013  

w Polsce. Analizą objęto pomoc publiczną we wszystkich sektorach
5
 oraz pomoc de 

minimis. 

Realizację celu przeprowadzono z wykorzystaniem danych ze źródeł wtórnych. 

Podstawowe źródło stanowią Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej 

przedsiębiorcom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (UOKiK) za lata 

2007–2013 oraz Raporty o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za lata 2008–2013.  

Wnioski i konkluzje przedstawione w artykule stanowią próbę oceny zamknię-

tego etapu finansowania, a także posłużą w przyszłości jako punkt odniesienia do 

oceny instrumentów i form pomocy dla sektora MSP w nowej perspektywie finan-

sowej 2014–2020. 

 

 

Formy, instrumenty i rodzaje wsparcia publicznego 

 

Istota konieczności kierowania publicznego wsparcia do mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw wynika miedzy innymi z następujących przesłanek: zawodność 

                                                           
3 Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze 

MŚP, PKPP Lewiatan, 2011; D. Kordela, Wybrane instrumenty publicznego wsparcia pol-

skich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act, w: Uwa-

runkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2014, 

red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekonomiczne 

Problemy Usług nr 111, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014,  

s. 114–123. 
4 Wspomaganie i finansowanie..., s. 196. 
5 Zgodnie z metodyką przyjętą przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

z wyłączeniem sektora transportu i sektora rolnictwa. 
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rynku powoduje dyskryminację sektora MSP, a ich niewielka skala działania i zwią-

zany z tym niewielki kapitał zaliczone mogą być do słabych stron MSP
6
. 

Komisja Europejska w dokumencie Creating top-Class Business Support Se-

rvices wyróżnia dwa kierunki wsparcia: 

 bezpośrednie – są to transfery finansowe lub określone dobra; główne instru-

menty pomocy bezpośredniej to dotacje, bezpłatne doradztwo; ma charakter se-

lektywny (skierowana jest do podmiotów spełniających określone kryteria), 

 pośrednie – mające na celu kształtowanie materialnego i regulacyjnego otocze-

nia działalności gospodarczej; zwykle ma charakter powszechny. 

W Polsce podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej wsparcie bez-

pośrednie finansowane jest ze środków budżetowych poszczególnych państw oraz 

systemu pomocy wspólnotowej
7
. Klasyfikację form wsparcia publicznego, które 

może mieć formę pomocy de minimis, pomocy publicznej, pomocy publicznej dla 

rolnictwa oraz formę innego wsparcie niestanowiącego pomocy, przedstawiono na 

rysunku 1. 

 
 

Rysunek 1. Rodzaje wsparcia publicznego 

 

Źródło: Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za lata 2007–2013, www.uokik.gov.pl 

(10.11.2014). 

 

Pomoc udzielana przedsiębiorcom może przybrać formę wydatku z budżetu 

państwa (np. dotacja) lub uszczuplenia wpływów do budżetu (ulgi podatkowe, umo-

rzenia). Dominującą formą wsparcia w badanym okresie 2007–2013 w Polsce były 

                                                           
6 Q. Fan,  Importance of SMEs and the Role of Public Support in Promoting SME Develop-

ment, presentation from World Bank Workshop, St. Petersburg, Russia, September 1–16 

2003. 
7 M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka 

gospodarcza, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 139. 

http://www.uokik.gov.pl/


 Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich... 399 

 

wydatki z budżetu, które stanowiły od 64% (w 2008 r.) do 89,4% (w 2013 r.) pomo-

cy publicznej państwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
8
.  

Do instrumentów finansowych w ramach wydatków budżetowych, zwanych 

aktywnymi formami pomocy, zalicza się między innymi: dotacje, dopłaty do opro-

centowania kredytów, refundacje, rekompensaty, wniesienie kapitału do spółki, 

pożyczki, kredyty preferencyjne, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. 

Do form pomocy pasywnej, które związane są z uszczupleniem wpływów do 

budżetu, należą m.in.: zwolnienia z podatku, odliczenia od podatku, obniżki lub 

zmniejszenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania, obniżenia wysokości 

opłaty, zwolnienia z opłaty, zaniechanie poboru podatku, umorzenia zaległości po-

datkowej, umorzenie odsetek od zaległości podatkowej, umorzenie opłat i odsetek 

za zwłokę z tytułu opłaty, umorzenie kar, umorzenie kosztów egzekucyjnych, umo-

rzenie kosztów procesu sądowego, odroczenia lub rozłożenie na raty płatności po-

datku lub zaległości podatkowej, odroczenia lub rozłożenia na raty płatności kary, 

kosztów egzekucyjnych, odsetek, kosztów procesu sądowego. 

Powyższe instrumenty sklasyfikowane są w czterech grupach oznaczonych li-

terami od A do E. W grupie A sklasyfikowane są dotacje i ulgi podatkowe, w grupie 

B subsydia kapitałowo-inwestycyjne, grupa C opisuje „miękkie kredytowanie”, 

grupę D stanowią gwarancje i poręczenia, natomiast w grupie E sklasyfikowana jest 

pozostała pomoc, która nie została przyporządkowana do żadnej z powyższych 

grup
9
.  

Kolejna klasyfikacja dotyczy przeznaczenia pomocy – celów, na realizację któ-

rych pomoc może być przyznana zgodnie z unijnymi przepisami; z punktu widzenia 

tego kryterium wyróżnia się trzy rodzaje pomocy: 

 horyzontalną – odnoszącą się do realizacji celów długookresowych; jest udzie-

lana na wsparcie prac badawczo-rozwojowych, nauki i kształcenia, rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw, ochronę środowiska, jak również na pomoc 

inwestycyjną i restrukturyzację przedsiębiorstw,  

 sektorową – kierowaną do wybranych sektorów gospodarki uznanych za wraż-

liwe i wymagających wsparcia z różnych powodów; w Polsce w latach 2007–

2013 publiczna pomoc sektorowa kierowana była m.in. do sektorów: hutnictwa 

żelaza i stali, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, energetyki, gazu 

ziemnego, motoryzacyjny, lotnictwa, żeglugi morskiej oraz kinematografii, 

 regionalną – udzielaną na wyrównywanie poziomu gospodarczego pomiędzy 

poszczególnymi regionami krajów członkowskich UE; może być przeznaczona 

m.in.: na wspieranie nowych inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, duże 

projekty inwestycyjne, do nowo powstałych przedsiębiorstw. 

 

 

                                                           
8 Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku, Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), www.uokik.gov.pl z 10.11.2014 r., s. 22. 
9 Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom) za lata 2007–2013, 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK, www.uokik.gov.pl z 10.11.2014 r. 

http://www.uokik.gov.pl/
http://www.uokik.gov.pl/
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Wartość wsparcia publicznego dla mikro, małych i średnich  

przedsiębiorstw w latach 2007–2013 

 

Wartość pomocy publicznej dla przedsiębiorstw wszystkich sektorów z wyłą-

czeniem transportu i rolnictwa sukcesywnie wzrastała od 2007 do 2010 roku, kiedy 

to osiągnęła najwyższą wartość ponad 21 mld zł (rys. 2). Wzrost w latach 2007–

2010 wynikał z uruchamiania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. 

Natomiast spadek w kolejnych latach (2011–2013) spowodowany był z kolei mniej-

szą wartością pomocy udzielanej w formie dotacji w ramach regionalnej pomocy 

inwestycyjnej – procedura związana z przyznaniem finansowania i proces wydatko-

wania rozciągnięte są w latach, stąd spadek liczby umów w trzech ostatnich latach – 

w tym okresie więcej realizowano umów, podpisanych we wcześniejszych latach
10

. 

 

 
 

Rysunek 2. Wartość udzielonej pomocy publicznej z wyłączeniem transportu (w mln zł)* 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej 

przedsiębiorcom za lata 2007–2013, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(UOKiK), www.uokik.gov.pl z 10.11.2014 r. 

 

* Kwoty za lata 2008–2010 uwzględniają środki finansowe pochodzące z funduszy unijnych 

finansujące lub współfinansujące pomoc, kwota za rok 2007 uwzględnia wyłącznie 

środki krajowe. 

 

Największymi beneficjentami pomocy publicznej – biorąc pod uwagę jej war-

tość – były duże przedsiębiorstwa. W latach 2008–2012 udział pomocy udzielonej 

dużym przedsiębiorstwom w pomocy ogółem wynosił ponad 50% (tab. 1). Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów słusznie wskazuje, że pomoc udzielana du-

                                                           
10 Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), s. 16, www.uokik.gov.pl z dnia  

10.11.2014 r. 

http://www.uokik.gov.pl/
http://www.uokik.gov.pl/
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żym przedsiębiorstwom, które mają silniejszą pozycję na rynku niż mikro czy małe, 

stanowi większe ryzyko naruszenia konkurencji niż pomoc udzielana podmiotom  

z sektora MSP
11

. Z punktu widzenia ochrony konkurencji, ale również istoty pomo-

cy publicznej, dużo bardziej pożądana jest struktura pomocy publicznej dla podmio-

tów gospodarczych z roku 2013, kiedy to udział dużych przedsiębiorstw spadł poni-

żej 40%, natomiast w stosunku do lat poprzednich wzrósł poziom pomocy dla 

przedsiębiorstw mikro i małych. Grupa średnich przedsiębiorstw zdecydowanie 

większy udział pomocy publicznej otrzymywała w latach 2007–2008, w kolejnych 

trzech latach spadł on z poziomu 27,10% (2007 r.) do poziomu 16% w 2011 roku. 

 
Tabela 1 

Wartość udzielonej pomocy publicznej poszczególnym grupom wielkości  

przedsiębiorstw (w %) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mikro 9,10 6,80 9,10 12,30 10,00 13,10 13,80 

Małe 16,90 14,50 15,60 14,50 12,30 16,40 20,70 

Średnie 30,10 27,10 21,40 18,20 16,00 20,10 26,20 

Duże 44,00 50,90 53,90 55,10 61,80 50,30 39,30 

Źródło: Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za lata 2007–2013, www.uokik.gov.pl  

z 10.11.2014 r. 

 

Istotnym rodzajem finansowego wsparcia kierowanego dla mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw oprócz pomocy publicznej w latach 2008–2013 była 

pomoc de minimis.  
 

Tabela 2 

Wartość  pomocy de minimis udzielonej poszczególnym grupom wielkości  

przedsiębiorstw (w %)* 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mikro 63,20 77,40 76,90 76,90 77,30 69,00 

Małe 15,50 11,50 11,10 9,60 11,10 16,70 

Średnie 13,80 6,90 7,20 8,20 6,90 10,50 

Duże 7,50 4,20 4,60 5,30 4,70 3,80 

*Pomoc de minimis obejmuje sektor transportu. 

 

Źródło: Raporty o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom, Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za lata 2007–2013, www.uokik.gov.pl  

z 10.11.2014 r. 

                                                           
11 Ibidem, s. 31. 

http://www.uokik.gov.pl/
http://www.uokik.gov.pl/
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W przeciwieństwie do pomocy publicznej, pomoc de minimis w badanym 

okresie kierowana była głównie do mikro i małych przedsiębiorstw. Do tych dwóch 

grup podmiotów gospodarczych łącznie trafiło od 78% (w 2008 r.) do maksymalnie 

89% (2009 r.) wartości pomocy (tab. 2). Warto podkreślić, że w latach 2009–2012 

mikro przedsiębiorstwa otrzymały ok. 77% wartości ogólnej pomocy de minimis. 

Duże podmioty gospodarcze, z wyjątkiem 2008 i 2011 roku, otrzymały poniżej 5% 

ogólnej wartości pomocy de minimis. 

Dla celów poznawczych i porównawczych, dane relatywne należy uzupełnić  

o informacje o wartości pomocy publicznej i pomocy de minimis wyrażone w pie-

niądzu (tab. 3). 

 
Tabela 3 

Wartość pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielana przedsiębiorstwom  

poszczególnych grup wielkości w latach 2008–2013 (w mln zł) 

Lata 2008 2009 2010 

Wielkość 

przedsię- 

biorstwa 

pomoc 

publi-

czna 

pomoc 

de mini 

mis 

suma 

pomoc 

publi- 

czna 

pomoc 

de mini 

mis 

suma 

pomoc 

publi- 

czna 

pomoc 

de mini 

mis 

suma 

Mikro 783 733 1516 1529 2581 4111 2612 3552 6164 

Małe 1 671 180 1850 2622 384 3005 3079 513 3592 

Średnie 3 122 160 3282 3597 230 3827 3865 333 4197 

Duże 5 865 87 5952 9059 140 9199 11 701 212 11 913 

Lata 2011 2012 2013 

Wielkość 

przedsię- 

biorstwa 

pomoc 

publi- 

czna 

pomoc 

de mini 

mis 

suma 

pomoc 

publi- 

czna 

pomoc 

de mini 

mis 

suma 

pomoc 

publi- 

czna 

pomoc 

de mini 

mis 

suma 

Mikro 1745 2663 4408 2231 3347 5578 2289 4240 6529 

Małe 2147 327 2474 2791 479 3270 3434 1027 4461 

Średnie 2787 280 3067 3411 299 3710 4342 645 4987 

Duże 10 788 177 10 965 8540 205 8745 6505 231 6736 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej 

przedsiębiorcom za lata 2007–2013, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(UOKiK); Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielanej przedsiębiorcom, Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów za lata 2008–2013, www.uokik.gov.pl  

z 10.11.2014 r. 

 

W całym badanym okresie (poza 2008 r.) wartość pomocy de minimis udziela-

nej mikro przedsiębiorstwom była wyższa niż wartość pomocy publicznej.  Dyspro-

porcja wartości pomocy de minimis jest wyraźna w podziale na grupy wielkości – 

środki wykorzystane przez mikro przedsiębiorstwa w latach 2009–2013 wynoszą od 

2,2 do 4,2 mld zł, podczas gdy małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w ramach 

http://www.uokik.gov.pl/
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pomocy de minimis otrzymały środki liczone w setkach milionów (wyjątek małe 

przedsiębiorstwa w 2013 r.). 

Analizując ogólną wartość wsparcia finansowego (sumę pomocy publicznej  

i pomocy de minimis), okazuje się że – z wyjątkiem roku 2008 – beneficjentami  

o najwyższej wartości wsparcia zaraz za dużymi podmiotami były mikrofirmy, dla 

których wartość pomocy w roku 2013 niemal zrównała się z wartością pomocy dla 

dużych przedsiębiorstw. W latach 2007–2013 mikro przedsiębiorstwa otrzymały 

ponad 28 mld zł wsparcia finansowego, małe przedsiębiorstwa – ponad 19 mld zł, 

średnie nieco powyżej 24 mld zł, a duże – 55,6 mld zł. 

 

 

Przeznaczenie pomocy publicznej i instrumenty wsparcia 

 

W pierwszych dwóch latach analizowanego okresu największa wartość pomo-

cy publicznej kierowana była do beneficjentów głównie w ramach pomocy horyzon-

talnej (w 2007 r. pomoc horyzontalna wynosiła 65,5% wartości ogólnej pomocy, 

natomiast w 2008 r. – 42,7%). W kolejnych latach coraz więcej środków finanso-

wych rozdysponowywano przez pomoc regionalną (w 2010 i 2013 r. pomoc regio-

nalna przekroczyła 50% wartości całej pomocy publicznej), malała natomiast war-

tość środków finansowych udzielanych w formie pomocy horyzontalnej (rys. 3). 
 

 
 

Rysunek 3.  Przeznaczenie pomocy publicznej w latach 2007–2013 – udział (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej 

przedsiębiorcom za lata 2007–2013, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(UOKiK), www.uokik.gov.pl z 10.11.2014 r. 

 

Jednym z kierunków udzielanej pomocy horyzontalnej było wsparcie rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw. W roku 2007 przeznaczono na ten cel ponad 654 

mln zł, a w 2008 – ponad 460 mln zł. Ze względu na kierowanie większych środków 

finansowych do miko, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach pomocy regio-

nalnej w kolejnych latach wartość wsparcia na rozwój małych i średnich przedsię-

biorstw zdecydowanie zmalała (tab. 4). Niższa wartość pomocy w latach 2009–2013 

nie świadczy o ograniczeniu wsparcia dla sektora MSP lecz – jak wskazują raporty 

UOKiK – jedynie o zmianie przeznaczenia pomocy z horyzontalnej na regionalną 

(kierowaną nie tylko na rozwój, ale wsparcie zatrudnienia, doradztwo, inwestycje 

http://www.uokik.gov.pl/
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itp.), jak również pomoc inwestycyjną. Dane zaprezentowane w tabeli 3 także po-

twierdzają, że w okresie 2009–2013 wartość pomocy publicznej dla mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw nie tylko nie została zmniejszona, ale nawet była wyższa 

niż w roku 2008. 

 
Tabela 4 

Udział wartości pomocy publicznej przeznaczanej na rozwój małych i średnich przedsię-

biorstw w pomocy horyzontalnej ogółem (w mln zł) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Wartość pomocy horyzontalnej 3175,7 4919,5 5365,7 6215,1 5643,4 5822,7 4997,9 

w tym na rozwój MSP 654,8 460,3 28,5 106,4 47,9 55,3 46,7 

dotacje 641,9 431,1 25,2 103,1 38,2 54,3 46,1 

pożyczki warunkowo umorzone 7,8 19,5      

zwolnienia z podatku 3,0 4,4 3,1 3,1 2,0 0,1 0,1 

 umorzenia podatku 0,5 2,9      

refundacje  2,0  0,2 7,7 0,9 0,5 

Żródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej 

przedsiębiorcom za lata 2007–2013, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(UOKiK), www.uokik.gov.pl z 10.11.2014 r. 

 

Głównym instrumentem wsparcia udzielanego w ramach pomocy horyzontal-

nej były dotacje. Raporty UOKiK wskazują, że dotacje wraz z refundacjami i re-

kompensatami (formy pomocy zaliczane do grupy A1) stanowiły dominujący in-

strument pomocy w całym badanym okresie od 63,4% (2008 r.) do 89% (2013 r.) 

ogólnej wartości pomocy
12

. Instrumenty grupy A1 były również głównym instru-

mentem pomocy de minimis, ich udział w pomocy de minimis ogółem wynosił od 

70,4% w roku 2008 do 89,8% w 2010 roku
13

. 

Poniżej prezentowane informacje dotyczące form pomocy regionalnej dla mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw przedstawiono bez konkretnych wartości. 

Dane przekazywane przez instytucje udzielające pomocy odnoszone są do ogólnego 

kręgu beneficjentów, którymi w części realizowanych programów były zarówno 

przedsiębiorstwa z sektora MSP, jak i duże podmioty gospodarcze. W takim ukła-

dzie prezentacji danych nie jest możliwe oszacowanie kwoty przeznaczanej MSP w 

ramach pomocy regionalnej na podstawie danych publikowanych przez UOKiK 

(pomimo, że są to dane bardzo szczegółowe i rzetelne, stanowiące jedyne tak ob-

szerne i usystematyzowane źródło informacji o wsparciu publicznym podmiotów 

gospodarczych).  

W ramach pomocy regionalnej w latach 2007–2013 mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa mogły korzystać z form wsparcia publicznego udzielanego przez 

następujące instytucje
14

: 

                                                           
12 Raport o pomocy publicznej… (za lata 2007–2013). 
13 Raporty o pomocy de minimis… (za lata 2007–2013). 
14Raport o pomocy publicznej… (za lata 2007–2013). 

http://www.uokik.gov.pl/
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 Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – rekompensata podwyższo-

nych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych; miesięczne dofinansowa-

nie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, 

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – regionalna pomoc inwesty-

cyjna – w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Wspar-

cie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, pomoc finansowa na 

szkolenia udzielana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielanego małym i średnim przedsiębior-

com; Pomoc finansowa na badania, usługi doradcze i szkolenia udzielana  

w ramach PO Innowacyjna Gospodarka; Pomoc finansowa na wspieranie two-

rzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach PO Innowacyjna Gospo-

darka; Pomoc na usługi doradcze dla MSP, szkolenia specjalistyczne, badania 

przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, pomoc na pokrycie kosztów 

praw własności przemysłowej dla MSP; Pomoc inwestycyjna i pomoc na za-

trudnienie dla MSP – w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – 

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,  

 Urzędy Marszałkowskie – pomoc na wspieranie inwestycji w przedsiębior-

stwach – Regionalna pomoc inwestycyjna w ramach regionalnych programów 

operacyjnych; program pomocy na usługi doradcze dla mikro przedsiębiorców 

oraz małych i średnich,  

 16 Instytucji Zarządzających 16 Regionalnymi Programami Operacyjny-

mi (Zarządy Województw) – regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na za-

trudnienie; pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw; pomoc na 

usługi doradcze dla MSP; pomoc na udział MSP w targach, 

 Fundusze Ochrony Środowiska – program pomocowy w zakresie regionalnej 

pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska,  

 Fundusze Kapitału Zalążkowego – wspieranie powstawania funduszy kapita-

łu zalążkowego – beneficjenci MSP i prywatni przedsiębiorcy, 

 Krajowy Fundusz Kapitałowy – wsparcie funduszy kapitałowych inwestują-

cych w mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 

 Ministerstwo Skarbu Państwa – MSP znajdujące się w trudnej sytuacji eko-

nomicznej, 

 Ministerstwo Gospodarki – Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na 

zatrudnienie, pomoc na usługi doradcze dla MSP, szkolenia specjalistyczne, 

 Ograny podatkowe – Program pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców 

w zakresie niektórych ulg podatkowych;  Podatkowa pomoc dla MSP w trud-

nej sytuacji ekonomicznej, 

 Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast – Program ramowy pomocy 

regionalnej udzielanej przez gminy na wspieranie nowych inwestycji lub two-

rzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, 

 Bank Gospodarstwa Krajowego – Regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc 

na zatrudnienie;  pomoc na usługi doradcze dla MSP; kredyt technologiczny. 

 

 

 



406 Dominika Kordela 

 

Podsumowanie 

 

Analizy przeprowadzone w artykule pozwalają na sformułowanie następują-

cych konkluzji i wniosków:  

1. W ramach wsparcia publicznego polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstw 

w latach 2007–2013 otrzymały łącznie prawie 73 mld zł, z czego ponad 50 mld 

zł w ramach pomocy publicznej i niemal 22 mld zł z pomocy de minimis. 

2. Głównymi beneficjentami pomocy publicznej były jednak duże przedsiębior-

stwa, sektorowi MSP tylko w 2007 i 2013 roku udzielono pomocy w wysoko-

ści ponad 50% wartości ogółu pomocy publicznej. Inaczej przedstawia się na-

tomiast podział pomocy de minimis pomiędzy grupy wielkościowe podmiotów 

gospodarczych – bowiem zdecydowaną większość tej formy udzielonego 

wsparcia skierowano do sektora MSP, a zwłaszcza do mikroprzedsiębiorstw, 

które w latach 2008–2012 wykorzystały pond 70% ogólnej wartości udzielonej 

pomocy de minimis. 

3. W ramach sektora MSP największa wartość pomocy publicznej została udzie-

lona średnim przedsiębiorstwom (22,5 mld zł), z kolei największymi benefi-

cjentami pomocy de minimis były mikrofirmy (17 mld zł). 

4. W badanym okresie zmniejszała się wartość pomocy udzielanej w ramach 

pomocy horyzontalnej, wzrastała natomiast wartość pomocy regionalnej. 

5. Największą część wsparcia publicznego udzielono w formie instrumentów 

zaliczanych do grupy A, tj: dotacji, refundacji, zwolnień/odliczeń/umorzeń po-

datkowych, na co wskazują również wyniki wcześniejszych badań
15

. Warto za-

znaczyć, że według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  

w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 wartość dotacji ulegnie zmniej-

szeniu, natomiast większe środki w ramach wsparcia publicznego zostaną 

przeznaczone na instrumenty zwrotne.  
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PUBLIC SUPPORT FOR POLISH SMEs  

WITHIN THE EU FINANCIAL PERSPECTIVE 2007–2013 

 

Summary 

 

The need to support the SME sector is indicated  both by scientists and the companies 

themselves, as well as the European Union.  The support policy of EU offers the many forms 

of assistance essential for this group of entitles. The great significance for SME  has financial 

support, that is reaction of state institutions for the market failure in access to finance. 

The aim of this article is to analyze the structure and forms of public support for micro, small 

and medium-sized enterprises in 2007-2013 in Poland. Moreover the author on the basis of  

analysis attempts to summarize the types and values of support granted to micro , small and 

medium-sized enterprises. 
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PERSPEKTYWY ROZWOJU USŁUG FAKTORINGOWYCH DLA  

SEKTORA MSP W POLSCE 

 

 

Streszczenie 

 

Jedną z ważnych barier rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw jest bariera fi-

nansowa. Bariera ta może być usuwana między innymi przez wzrost stopnia wyko-

rzystania faktoringu przez te przedsiębiorstwa. Rozwój rynku usług faktoringowych 

wspierać może rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Rozwój rynku usług fakto-

ringowych dla MSP w Polsce zależy od czynników popytowych i czynników poda-

żowych. Perspektywy rozwojowe tego rynku są bardzo dobre. 

 

Słowa kluczowe: faktoring, rynek faktoringowy, bariery rozwoju, MSP 

 

 

Wprowadzenie 

 

Faktoring, mimo że rozwija się na świecie od dawna, nie traci na popularności. 

W ciągu 19 lat (od 1995 r. do 2013 r.) tylko raz, w 2009 roku, nastąpił spadek wiel-

kości obrotów
1
. Bezpośrednią przyczyną był głęboki światowy kryzys finansowy. 

Zwykle okresy dekoniunktury nie prowadziły do spadku obrotów faktoringowych, 

ponieważ faktoring jest elastyczną usługą, na którą zapotrzebowanie wzrastać może 

w okresach dobrej koniunktury gospodarczej w związku z szybkim rozwojem przed-

siębiorstw, a w okresach dekoniunktury w związku z utrudnionym dostępem do 

kredytu bankowego. 

Światowe obroty faktoringowe w 2013 roku wyniosły 2,23 bln euro i były 

prawie 9-krotnie wyższe niż w 1995 roku
2
. W tym samym czasie obroty faktoringo-

we w Polsce wzrosły 1851-krotnie
3
. Obroty w Polsce rosły więc dużo szybciej niż 

na świecie, ale podstawową przyczyną było to, że rynek faktoringowy w Polsce  

w 1995 roku był w początkowej fazie rozwoju, a po 19 latach jest już rynkiem doj-

rzałym, ale nadal nie jest rynkiem nasyconym. W 2013 roku roczne tempo wzrostu 

                                                 
1 Obliczenia własne na podstawie danych Factors Chain\ International z lat 1995–2013, 

www.factors-chain.com oraz www.fci.nl (30.08.2014). 
2 Obliczenia własne na podstawie danych Factors Chain International z 1995 r. i 2013 r., 

www.factors-chain.com oraz www.fci.nl (30.08.2014). 
3 Obliczenia własne na podstawie: M. Gałczyńska, W 2003 branża przyspieszyła, „Puls Biz-

nesu”, 1.03.2004; Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r., GUS, 

Warszawa 2014. 
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rynku faktoringowego w Polsce wyniosło 13%, a w tym samym czasie rynek fakto-

ringowy na świecie urósł w tempie 4%
4
. 

Silnym impulsem do rozwoju rynku faktoringowego w naszym kraju było wej-

ście do Unii Europejskiej i otwarcie naszego rynku dla przedsiębiorstw z Europy. 

Wśród 10 państw o najwyższych obrotach faktoringowych na świecie w 2013 roku 

znajdowało się 6 państw z Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Francja, Włochy, 

Niemcy, Hiszpania i Holandia)
5
. Przypadało na nie razem 46% światowych obrotów 

faktoringowych
6
. Przystępując do Unii Europejskiej Polska weszła więc do elitarne-

go grona państw o najlepiej rozwiniętym rynku faktoringowym na świecie. Usługi 

faktoringowe w Polsce powinny rozwijać się dalej, aby przedsiębiorstwa polskie 

miały podobny dostęp do usług finansowych, ułatwiających prowadzenie biznesu. 

Celem badań, których wyniki przedstawiono w artykule, było określenie per-

spektyw rozwoju rynku usług faktoringowych dedykowanych dla sektora MSP  

w Polsce. Aby zrealizować ten cel, stworzono model badawczy, w którym określono 

czynniki kształtujące rynek faktoringowy po stronie podaży i popytu, a następnie 

przeprowadzono analizę tych czynników. W analizie wykorzystano autorskie 

wskaźniki określające stopień rozwoju rynku faktoringowego. W badaniach oparto 

się na dostępnych danych statystycznych dotyczących sektora MSP i branży fakto-

ringowej w Polsce. Analizę samego rynku faktoringu dla MSP poprzedzono analizą 

barier rozwoju tego sektora, aby pokazać przydatność faktoringu dla MSP. 

 

 

Bariery rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce a faktoring 

 

Pod koniec 2012 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 3975 tys. przed-

siębiorstw, a działało w tym roku ok. 1795 tys., czyli nieco ponad 45% zarejestro-

wanych przedsiębiorstw było aktywnych (tab. 1). Najwięcej wśród przedsiębiorstw 

zarówno zarejestrowanych, jak i aktywnych, było mikroprzedsiębiorstw zatrudniają-

cych mniej niż 10 osób (prawie 96% aktywnych podmiotów). Razem mikro i małe 

przedsiębiorstwa stanowiły ok. 99% aktywnych, i ponad 99% zarejestrowanych 

przedsiębiorstw. 

W 2011 roku przedsiębiorstwa w Polsce wygenerowały 3666 mld zł przycho-

dów, z tego na mikroprzedsiębiorstwa przypadało ok. 26% (tab. 2). Szacowana 

wielkość przychodów mikro i małych przedsiębiorstw razem, to ok. 1,4 bln zł.  

Zgodnie z oficjalną klasyfikacją, sektor MSP obejmuje przedsiębiorstwa mi-

kro, małe i średnie, chociaż nazwa małe i średnie przedsiębiorstwa sugerować może, 

                                                 
4 Obliczenia własne na podstawie: Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych  

w 2012 r., GUS, Warszawa 2013; Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych  

w 2013 r…; danych Factors Chain International z 2012 i 2013 r., www.fci.nl (30.08.2014). 
5 Obliczenia własne na podstawie danych Factors Chain International z 2013 r., www.fci.nl 

(30.08.2014). 
6 Ibidem. 
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że mikroprzedsiębiorstwa nie są zaliczane do tego sektora. Taka klasyfikacja powo-

duje, że sektor MSP ma w Polsce ogromne znaczenie, ponieważ
7
: 

 przedsiębiorstwa z tego sektora generują niemal połowę produktu krajowego 

brutto (w 2011 r. było to 47,3% PKB, w tym mikroprzedsiębiorstwa wygene-

rowały 29,4%), 

 w Polsce działa ok. 1,8 mln przedsiębiorstw (w 2011 r. działało w Polsce 1,78 

mln przedsiębiorstw), z czego 99,8% stanowią przedsiębiorstwa z sektora 

MSP, 

 przedsiębiorstwa z tego sektora decydują o kondycji rynku pracy (w 2011  

r. liczba pracujących w przedsiębiorstwach w Polsce wyniosła ponad 9 mln,  

z tego w przedsiębiorstwach z sektora MSP pracowało 6,3 mln – 70,2%). 

 
Tabela 1 

Struktura przedsiębiorstw w Polsce na dzień 31.12.2012 

Rodzaj przedsię-

biorstw 

Przedsiębiorstw zareje-

strowane 

Przedsiębiorstw 

aktywne 
Przedsiębiorstwa ak-

tywne do zarejestrowa-

nych 
(w %) Liczba 

Udział 

(w %) 
Liczba 

Udział 

(w %) 

Mikroprzedsiębiorstwa 
3 794 489 95,45 1 719 187 95,78 45,31 

Małe przedsiębiorstwa 
146 489 3,68 57 071 3,18 38,96 

Razem mikro- i małe 

przedsiębiorstwa 3 940 978 99,14 1 776 258 98,96 45,07 

Średnie przedsiębior-

stwa 
29 787 0,75 15 484 0,86 51,98 

Razem MŚP 
3 970 765 99,89 1 791 742 99,82 45,12 

Duże przedsiębiorstwa 
4569 0,11 3201 0,18 70,06 

Ogółem przedsiębior-

stwa 3 975 334 100,00 1 794 943 100,00 45,15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie – Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 

2012 r., GUS, Warszawa 2013; Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, 

Warszawa 2013, s. 139. 

 

Niepokojące jest to, że w porównaniu ze średnią UE sektor MSP w Polsce jest 

w większym stopniu zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, których udział 

wynosi 95,5% (w UE – 92,5%). Udział małych podmiotów w populacji MSP  

w Polsce (3,7%) jest prawie o połowę mniejszy od średniej dla UE (6,2%), udział 

zaś podmiotów średniej wielkości jest zbliżony do średniej unijnej (0,8% – Polska, 

1,0% – UE)
8
. Chociaż rozwój jest zjawiskiem jakościowym, a nie ilościowym, to 

                                                 
7 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  w latach 2011–2012, 

red. A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 

2013, s. 15, 24. 
8 Ibidem, s. 19. 
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mniejszy udział przedsiębiorstw małych w naszym kraju niż w całej Unii Europej-

skiej może świadczyć o większych barierach rozwoju mikroprzedsiębiorstw w na-

szym kraju.   

 
Tabela 2 

Przychody generowane przez przedsiębiorstwa w Polsce w latach 2011–2013 

Grupa przedsiębiorstw 2011 2012 2013 

Przychody 

(w mln zł) 

Udział 

(w %) 

Przychody 

(w mld zł) 

Przychody 

(w mld zł) 

Mikroprzedsiębiorstwa 942 995 25,72 979 106* 984 662* 

Małe przedsiębiorstwa 428 703 11,69 444 457 451 133 

Średnie przedsiębiorstwa 716 971 19,56 746 866 734 321 

Duże przedsiębiorstwa 1 577 331 43,03 1 636 360 1 658 274 

Ogółem 3 666 000 100,00 3 806 789* 3 828 389* 

* Ze względu na brak danych, przychody mikroprzedsiębiorstw w roku 2012 i 2013 zostały 

oszacowane na podstawie udziału mikroprzedsiębiorstw w przychodach przedsiębiorstw 

ogółem w 2011 roku. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie – Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych  

I-XII 2013, GUS, Warszawa 2014, tab. 1; Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczość 

w Polsce, Warszawa 2013, s. 146. 

 

Bariery rozwoju MSP wpływają na przeżywalność nowo powstałych przedsię-

biorstw. Według danych GUS pierwszy rok działalności przeżywają trzy na cztery 

przedsiębiorstwa w Polsce (w 2011 r. wskaźnik przeżycia wynosił 76,6%). W kolej-

nych latach przeżywalność ta wyraźnie spada – do 54% w drugim i 32% w piątym 

roku działalności
9
. 

Rozwój przedsiębiorstw jest to proces przeobrażeń w wyższe stadia, z czym 

wiąże się ich rozkwit. Rozkwit przedsiębiorstw jest uwarunkowany czynnikami 

wewnętrznymi (związanymi z samymi przedsiębiorstwami) oraz czynnikami ze-

wnętrznymi (niezależnymi od tych przedsiębiorstw). Rozwój jest kategorią jako-

ściową i oznacza zmiany przedsiębiorstw na lepsze.  

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw były przedmiotem wielu badań za-

równo teoretycznych, jak i praktycznych
10

. Często zwracano uwagę na zróżnicowa-

nie barier w zależności od fazy rozwoju przedsiębiorstw. Churchill i Lewis podzieli-

li czynniki warunkujące rozwój małego przedsiębiorstwa na czynniki związane  

z przedsiębiorstwem (zasoby finansowe, ludzkie, organizacyjne, biznesowe) i czyn-

niki związane z osobą właściciela (motywacja, zdolności do działania, zdolności 

menedżerskie, zdolności do strategicznego myślenia właściciela)
11

. Ich model kon-

                                                 
9 Ibidem, s. 22. 
10 L. Becchetti, G. Trovato, The determinants of growth for small and medium – sized firms. 

The role of the availability of external finance, „Small Business Economics” 2002, nr 19 (4), 

s. 291–306; F.D. Hermelo, R. Vassolo, The determinants of firm’s growth: an empirical 

examination, „Revista ABANTE” 2007, vol. 10, nr 1, s. 3–20. 
11 N.C. Churchill, V.L. Lewis, The Five Stages of  Small Business Growth, „Harvard Business 

Review” may 1983.  
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centruje się na czynnikach wewnętrznych, tymczasem czynniki determinujące roz-

wój przedsiębiorstw można podzielić na wewnętrzne, które są zależne od samego 

przedsiębiorstwa (cechy charakterystyczne samego przedsiębiorstwa oraz czynniki 

związane z właścicielami), oraz czynniki zewnętrzne, do których przedsiębiorstwo 

musi się dostosować i nie ma na nie wpływu
12

. Czynniki wewnętrzne nazywane są 

też czynnikami subiektywnymi, a czynniki zewnętrzne – obiektywnymi
13

. Czynniki 

warunkujące rozwój przedsiębiorstw podzielić można także, ze względu na efekty 

jakie wywołują, na czynniki wspierające rozwój oraz wpływające negatywnie, czyli 

bariery rozwoju.  

Identyfikacja barier rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP była przedmiotem 

wielu badań na świecie, a także w Polsce. Między innymi badania takie przeprowa-

dziła M. Kochmańska. Zgodnie z nimi najważniejszą barierą rozwoju przedsiębior-

czości wśród małych i średnich przedsiębiorstw stanowi brak środków finansowych, 

czyli bariera finansowa, która wiąże się między innymi z małą dostępnością kredy-

tów bankowych dla tej grupy przedsiębiorstw, a decydują o tym następujące powo-

dy
14

: 

 wysokie oprocentowanie kredytów, 

 skomplikowane przepisy i procedury bankowe, 

 wysokie prowizje i opłaty bankowe, 

 brak wymaganych przez banki zabezpieczeń, 

 brak historii współpracy z bankami, 

 brak wśród przedsiębiorców z tego sektora umiejętności przygotowania wnio-

sku kredytowego. 

Według Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

w latach 2011–2012 zagrożenie utraty płynności zadeklarowało 39% mikroprzed-

siębiorców i 25% małych i średnich przedsiębiorstw, a tylko 155 dużych podmio-

tów. Najczęstszą przyczyną są opóźnienia w spłacie należności przez kontrahentów 

oraz utrata klientów
15

. Według badań, których wyniki podało Ministerstwo Gospo-

darki w 2013 roku bardzo ważną barierą rozwoju dla małych przedsiębiorstw jest 

czas oczekiwania na zapłatę od kontrahenta
16

. 

Bariera finansowa może być usuwana nie tylko poprzez zwiększanie dostępno-

ści kredytów bankowych, ale również przez ofertę usług faktoringowych skierowaną 

do przedsiębiorstw z sektora MSP, a jednym z efektów faktoringu jest przyspiesza-

nie rotacji należności, czyli skracanie czasu oczekiwania na zapłatę od kontrahenta, 

a w związku z tym poprawa płynności faktoranta. 

 

                                                 
12 A. Czerwińska-Lubszczyk, A. Michna, MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego, 

Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 64, Organizacja i Zarządzanie nr 1894, 2013,  

s. 21–31. 
13 A. Czerwińska-Lubszczyk, A. Michna, A. Męczyńska, Determinanty rozwoju małych  

i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2_6.pdf 

(20.03.2014). 
14 M. Kochmańska, Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm, Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie i Marketing 1/2007, s. 59–70. 
15 Raport o stanie sektora…, s. 56. 
16 Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa 2013, s. 131. 
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Wskaźniki stopnia wykorzystania faktoringu przez MSP w Polsce  

 

W celu pomiaru znaczenia faktoringu dla przedsiębiorstw, można posłużyć się 

wskaźnikami stopnia wykorzystania faktoringu przez przedsiębiorstwa w Polsce 

(tab. 3)
17

: 

 wskaźnik udziału faktorantów w całej populacji przedsiębiorstw (WL),  

 wskaźnik udziału obrotów faktoringowych w przychodach przedsiębiorstw 

(WO),  

 wskaźnik udziału obrotów faktoringowych w PKB (WPKB). 

Stopień wykorzystania faktoringu określony wskaźnikiem WL, czyli udziału 

faktorantów w całej populacji przedsiębiorstw w Polsce jest bardzo niski, mimo że 

liczba faktorantów rośnie z roku na rok. Wskaźnik ten powinien być dużo wyższy, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę strukturę przedsiębiorstw w Polsce. Faktoring jest 

usługą, której pozytywne efekty najbardziej mogą być widoczne wśród mikro i ma-

łych przedsiębiorstw, zarówno ze względu na możliwość traktowania faktoringu 

jako outsourcingu usług zarządzania należnościami, jak i ze względu na to, że fakto-

ring jest alternatywą mało dostępnego dla mniejszych przedsiębiorstw kredytu ban-

kowego.  

Biorąc pod uwagę wymagania wobec klientów, jakie stawiają faktorzy domi-

nujący do tej pory na rynku, czyli zrzeszeni w Polskim Związku Faktorów, wskaź-

nik ten może ulec znaczącej poprawie dopiero wówczas, gdy na rynku będzie łatwo 

dostępna oferta usług faktoringowych skierowana do mikro i małych przedsię-

biorstw, które nie prowadzą pełnej księgowości. Wielkością tego wskaźnika, która 

świadczyć będzie o zadowalającym nasyceniu usługami faktoringowymi, powinna 

być wartość ok. 3% (będzie to oznaczało, że z usług faktorów korzysta rocznie po-

nad. 50 tys. przedsiębiorstw na ok. 1,7 mln działających podmiotów). O dobrym 

nasyceniu usługami faktoringowymi będzie można mówić wtedy, gdy wartość 

wskaźnika osiągnie poziom ok. 6% (ok. 100 tys. faktorantów na 1,7 mln przedsię-

biorstw). Rynek faktoringowy będzie można uznać za bardzo dobrze rozwinięty,  

a nasycenie usług za bardzo wysokie, kiedy wskaźnik ten, ale liczony tylko dla mi-

kroprzedsiębiorstw korzystających z faktoringu, osiągnie w naszym kraju ok. 10%. 

Powodem, dla którego wskaźnik ten należałoby liczyć dla poszczególnych grup 

przedsiębiorstw, jest fakt, że na rynku dominują faktorzy oferujący swoje usługi 

tylko dużym, średnim i w wyjątkowych przypadkach małym przedsiębiorstwom,  

a praktycznie brakuje faktorów koncentrujących się na mikro i małych przedsiębior-

stwach, z naciskiem na mikro. Konkurencja w tym segmencie rynku jest jeszcze 

bardzo mała. 

 

 

 

 

                                                 
17 K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring, w: Finansowanie przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczno-

praktyczne, red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 195–

226. 
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Tabela 3 

Wskaźniki stopnia wykorzystania faktoringu przez przedsiębiorstwa  

w Polsce w latach 2008–2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

LF 6001 5630 5622 6467 7688 8472 

LP (w tys.) 1861 1674 1727 1785 1795 1795* 

OF (w mln zł) 54 292 53 159 93 156 95 329 114 999 129 593 

P (w mln zł) 3 000 000 3 079 000 3 296 000 3 666 000 3 806 789** 3 828 389** 

PKB (w mln zł) 1 275 432 1 343 366 1 415 362 1 524 659 1 595 225 1 635 746 

WL 

WL = (LF ÷ LP) × 100% 

 

0,32% 0,34% 0,33% 0,36% 0,43% 0,47% 

WO 

WO = (OF ÷ P) × 100% 

 

1,81% 1,73% 2,83% 2,60% 3,02% 3,39% 

WPKB 

WPKB = (OF ÷ PKB) × 100% 

 

4,26% 3,96% 6,58% 6,25% 7,21% 7,92% 

LF – liczba faktorantów, 

LP – liczba przedsiębiorstw aktywnych w kraju, 

OF – obroty faktoringowe, 

P – przychody przedsiębiorstw ze sprzedaży, 

PKB – produkt krajowy brutto. 

* Liczba przedsiębiorstw aktywnych w 2013 r., została przyjęta na poziomie z 2012 r. 

** Wielkość przychodów przedsiębiorstw w 2012 r. i 2013 r. to szacunki własne. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring, w: Finansowa-

nie przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. J. Szlęzak-Matusewicz,  

P. Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 2014; dane z tabeli 1 i 2. 

  

Wskaźnik udziału obrotów faktoringowych w przychodach przedsiębiorstw 

(WO) również świadczy o niskim nasyceniu rynku usługami faktoringowymi, cho-

ciaż jego wartość rośnie z roku na rok. Jeszcze gorzej wyglądałby ten wskaźnik, 

gdyby został policzony dla grup przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę popularność 

kredytu kupieckiego na rynku, który generuje zapotrzebowanie na faktoring wierzy-

telnościowy, czyli podstawowy produkt faktoringowy, zadowalająca wartość tego 

wskaźnika powinna wynosić ok. 10–12%. Wartość świadcząca o dobrym poziomie 

wykorzystania usług faktoringowych to ok. 15%, a wartość świadcząca o bardzo 

wysokim nasyceniu usługami faktoringowymi – 20%. Wskaźnik ten, podobnie jak 

poprzedni, należałoby liczyć dla poszczególnych grup przedsiębiorstw.  

Wskaźnik udziału obrotów faktoringowych w PKB (WPKB) szybko rośnie  

i osiągnął już prawie 8%, co jest wynikiem zadowalającym. Docelowa jego wiel-

kość, świadcząca o wysokim wykorzystaniu faktoringu przez przedsiębiorstwa, 

powinna wynosić w naszym kraju ok. 15%. W przypadku tego wskaźnika jednak 

ważniejsza byłaby jego wartość dla poszczególnych segmentów przedsiębiorstw,  

w podziale na ich wielkość. Aktualnie segmentem, który powinien rozwijać się 

najszybciej jest faktoring skierowany do mikro  przedsiębiorstw, które generują 

prawie 30% PKB, a oferta faktoringowa do nich skierowana jest bardzo uboga. 

Zaproponowane wskaźniki powinny być liczone oddzielnie dla sektora MSP, 

ale niestety aktualnie nie jest to możliwe, ponieważ faktorzy nie publikują danych 

na temat struktury swoich klientów ze względu na ich wielkość. 



 Perspektywy rozwoju usług faktoringowych... 415 

 

 

Czynniki warunkujące rozwój faktoringu dla MSP 

 

Na rozwój rynku faktoringowego dla MSP mają wpływ czynniki kształtujące 

podaż usług faktoringowych dla MSP oraz czynniki kształtujące popyt na usługi 

faktoringowe wśród MSP – co zaprezentowano na rysunku 1. 

 

 
 

Rysunek 1. Czynniki mające wpływ na wielkość rynku faktoringowego dla MSP w kraju 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podaż usług faktoringowych zależy od podmiotów oferujących usługi faktorin-

gowe na rynku, czyli faktorów – ich liczby, zasięgu ich działania, rozmieszczenia 

przestrzennego w kraju oraz od ich sytuacji finansowej, w tym dostępu do źródeł 

finansowania działalności faktoringowej. Im większa liczba faktorów na rynku, 

większy zasięg ich działania, bardziej równomierne ich rozmieszczenie w kraju  

i lepsza jest ich sytuacja finansowa, tym podaż usług faktoringowym na rynku jest 
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większa. Na koniec 2013 roku na rynku w Polsce działało 43 faktorów, nie licząc 

małych faktorów, zatrudniających mniej niż 10 osób, których mogło być nawet 

kilkudziesięciu
18

. W Wielkiej Brytanii, która jest liderem faktoringowym w Europie 

i drugim państwem o największych obrotach faktoringowych na świecie, działa ok. 

70 instytucji faktoringowych
19

. Można uznać więc, że podaż na rynku usług fakto-

ringowych w Polsce związana z liczbą podmiotów na tym rynku jest bardzo wysoka 

i można przypuszczać, że rynek czeka okres konsolidacji. Konsolidacja dotyczyć 

jednak może tylko faktorów, którzy obsługują średnie i duże podmioty, ponieważ 

aktualnie niewielka jest podaż usług faktoringowych skierowanych do mikro i ma-

łych przedsiębiorstw. W tej części rynku podaż należy ocenić za bardzo niską. Jest 

to bardzo rozwojowa część rynku.  

Im większa liczba osób zatrudnionych w branży, tym podaż usług może być 

większa. W branży faktoringowej zatrudnienie w roku 2006 wynosiło 489 osób,  

a w roku 2013 faktorzy w Polsce zatrudniali 958 osób
20

. Zatrudnienie wzrosło więc 

w ciągu 8 lat prawie dwukrotnie. Na podaż wpływają nie tylko czynniki ilościowe, 

ale również jakościowe. Do czynników jakościowych zalicza się poziom wiedzy  

i profesjonalizm osób zatrudnionych w branży faktoringowej. Pracownicy instytucji 

faktoringowych, zwłaszcza specjalizujących się w obsłudze mikro i małych przed-

siębiorstw powinni pełnić rolę doradców klientów, ponieważ poziom wiedzy na 

temat faktoringu wśród MSP jest nadal bardzo niski. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na podaż usług faktoringowych na rynku 

jest oferta faktorów – rodzaj i zakres oferowanych usług. W Polsce oferta faktorów 

jest bardzo bogata i nie odbiega od oferty faktorów w państwach, które są liderami 

faktoringowymi. Szczególne znaczenie dla sektora MSP mają usługi związane  

z funkcją administracyjną faktoringu, dzięki czemu faktoring pełnić może rolę out-

sourcingu zarządzania należnościami. Tego rodzaju ofertę usług mają przede 

wszystkim spółki faktoringowe, bo banki koncentrują się na funkcji finansowej 

faktoringu. 

Podaż usług faktoringowych jest ściśle związana z rozwojem instytucji po-

mocniczych, takich jak biura informacji gospodarczej, wywiadownie handlowe, 

ubezpieczenia należności. Jeśli chodzi o dostęp do informacji na temat dłużników 

faktoringowych, to jest on coraz lepszy, ponieważ w ostatnich kilku latach nastąpił 

bardzo szybki rozwój instytucji będących ich źródłem. Czynnikiem hamującym 

rozwój rynku jest nadal mała konkurencja na rynku ubezpieczeń należności, co 

powoduje wzrost ryzyka faktorów i ogranicza głównie rozwój faktoringu pełnego  

i dłużnego, jeśli dłużnicy faktoringowi są z sektora MSP. 

Przepisem hamującym rozwój faktoringu jest dopuszczalny umowny zakaz ce-

sji. W Niemczech wprowadzenie przepisów zakazujących zakazu cesji spowodowa-

ło w latach 90. ubiegłego wieku przyspieszenie rozwoju rynku faktoringowego. 

Pewnym utrudnieniem dla działalności faktoringowej są niejasne przepisy dotyczące 

podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Specyfika działalności faktoringowej 

                                                 
18 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r., GUS, Warszawa 2014. 
19 K. Kreczmańska-Gigol, M. Mikłosz, A Comparative Analysis of Factoring in Poland and 

Great Britain, „Journal of Management and Financial Sciences” 2013, nr 12, s. 31–50. 
20 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2006 roku, GUS, Warszawa 

2007; Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r... 



 Perspektywy rozwoju usług faktoringowych... 417 

 

 

wskazuje na to, że podatkiem tym powinny być obciążone tylko prowizje, a odsetki 

nie, ale przepisy jasno tego nie precyzują. 

Czynniki kształtujące popyt na usługi faktoringowe są związane z wartością 

należności przedsiębiorstw. Im wartość ta jest większa, tym większy potencjał roz-

woju rynku. Wartość należności przedsiębiorstw może wzrastać wtedy, gdy wzrasta-

ją przychody przedsiębiorstw. Zwykle im lepsza koniunktura, tym szybciej rozwija-

ją się przedsiębiorstwa. Aktualnie koniunktura nie jest dobra i hamuje rozwój fakto-

ringu. Potencjał rozwoju rynku faktoringowego dla MSP w naszym kraju związany 

z wartością należności przedsiębiorstw jest bardzo duży. Decydują o tym pozostałe, 

wskazane na rysunku 1, czynniki wpływające na wielkość należności przedsię-

biorstw, czyli: 

 duża popularność kredytu kupieckiego wśród MSP,  

 kredyt kupiecki udzielany jest na stosunkowo krótki czas, zwykle nie jest on 

zabezpieczony, a dostawcy nie badają zdolności kredytowej swoich kontrahen-

tów
21

. 

Kolejna grupa czynników wpływająca na wielkość popytu na usługi faktorin-

gowe dla MSP, to czynniki decydujące o skłonności przedsiębiorstw z tego sektora 

do korzystania z faktoringu, do których zalicza się:  

 strukturę przedsiębiorstw na rynku (im większy jest udział przedsiębiorstw 

mikro i małych, tym powinien być większy popyt na usługi faktoringowe),  

 zwyczaje płatnicze przedsiębiorstw z sektora MSP (częste opóźnienia w płat-

nościach i zatory płatnicze), 

 poziom płynności przedsiębiorstw z sektora MSP (im gorsza płynność przed-

siębiorstw, tym zapotrzebowanie na usługi faktoringowe większe i skłonność 

przedsiębiorstw do korzystania z faktoringu większa), wiele przedsiębiorstw  

w Polsce, zwłaszcza mikro i małych, ma problemy z płynnością finansową, co 

powoduje, że popyt na usługi faktoringowe powinien być wysoki, 

 dostępność źródeł finansowania MSP (im mniejsza dostępność tradycyjnych 

źródeł finansowania, tym większa skłonność przedsiębiorstw do korzystania  

z faktoringu, a w Polsce najbardziej dostępny jest dla MSP kredyt kupiecki,  

a najmniej dostępny kredyt bankowy, jest to sytuacja sprzyjająca rozwojowi 

rynku faktoringowego, zwłaszcza usług dla mikro i małych przedsiębiorstw, bo 

dla nich dostępność tradycyjnych źródeł finansowania jest najgorsza)
22

. 

 

 

 

                                                 
21 K. Kreczmańska-Gigol, Wykorzystanie instrumentów zarządzania należnościami przez 

przedsiębiorstwa w Polsce, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec 

światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bart-

kowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 517–532. 
22 K. Kreczmańska-Gigol, Wpływ kryzysu na dostępność kredytu bankowego dla przedsię-

biorstw na polskim rynku oraz ich skłonność do korzystania z substytutów kredytu w zależno-

ści od wielkości przedsiębiorstw, w: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodar-

czej po kryzysie subprime, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, 

s. 285–303. 
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Podsumowanie 

 

Biorąc pod uwagę czynniki podażowe wpływające na rozwój rynku faktorin-

gowego dla MSP w Polsce należy stwierdzić, że perspektywy są dobre zwłaszcza 

dla usług skierowanych do mikro i małych przedsiębiorstw, bo ta część rynku jest 

jeszcze słabo rozwinięta i konkurencja jest jeszcze mała. 

Analiza czynników popytowych związanych ze skłonnością przedsiębiorstw do 

korzystania z faktoringu wskazuje, że popyt na usługi faktoringowe w Polsce powi-

nien być duży i faktoring powinien dalej szybko się rozwijać, zwłaszcza w segmen-

cie usług skierowanych do mikro i małych przedsiębiorstw. 
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FUTURE DEVELOPMENT OF FACTORING FOR SMEs IN POLAND 

 

Summary 

 

Financial barrier is one of the major barriers for SMEs. This barrier can be removed, in-

ter alia, through increasing the use factoring by the company. The development of the factor-

ing market may support the development of SMEs. The development of the factoring market 

for SMEs depends on the demand and supply factors. Future development of this market is 

very promising in Poland. 
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WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKONOMII  

SPOŁECZNEJ W POLSCE PRZEZ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 

 

 

Streszczenie 

 

Idee i wartości ekonomii społecznej znajdują swój wyraz w celach przedsię-

biorstw społecznych oraz w sposobie realizowanych przez nie działań, jednak nie 

tylko one są wyznacznikiem ich społecznych zachowań. Niezbędne stają się również 

określone środki finansowe stymulujące powstawanie oraz rozwój tych przedsię-

biorstw. Fundusze Unii Europejskiej mogą stanowić jeden z istotnych determinan-

tów rozwoju ich potencjału oraz czynnik ograniczający lukę kapitałową w sektorze 

przedsiębiorstw społecznych.   

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa społeczne, luka kapitałowa, fundusze europej-

skie 

 

 

Wprowadzenie 

 

Podstawową ideę ekonomii społecznej, w ogólnej interpretacji, stanowi prymat 

działania na rzecz ludzi nad maksymalizacją zysku. Zatem kluczowe znaczenie ma 

dla niej misja społeczna, która jest oparta na wartościach solidarności, partycypacji, 

samorządności i odgrywa ważną rolę w rozwoju społecznym na różnych szczeblach 

gospodarowania w poszczególnych krajach niezależnie od poziomu ich zamożności, 

systemu politycznego czy dominującej religii. W konsekwencji realizacja wartości 

ekonomii społecznej pozwala angażować zasoby ludzkie w sposób komplementarny 

do sektora prywatnego i publicznego, a także zapobiegająco wpływać na występują-

ce w każdym społeczeństwie gospodarcze, społeczne i kulturowe obszary zagrożone 

szeroko rozumianą marginalizacją, generującą patologie społeczne, których ujemne 

konsekwencje odczuwa cała społeczność.  

Wskazane wyżej idee i wartości ekonomii społecznej znajdują swój wyraz  

w celach przedsiębiorstw społecznych, w sposobie realizowanych przez nie działań. 

Nie tylko one są jednak wyznacznikiem ich społecznych zachowań; niezbędne stają 

się również określone środki finansowe stymulujące powstawanie oraz rozwój tych 

przedsiębiorstw. Małe i średnie prywatne firmy dość powszechnie korzystają z fi-

nansowego unijnego wsparcia między innymi w celu rozwoju, poprawy innowacyj-

ności czy wzmocnienia konkurencyjności rynkowej. A przedsiębiorstwa społeczne? 
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Istotne poznawczo, w świetle tego pytania, jako cel opracowania staje się rozpozna-

nie dotychczasowego i przewidywanego dostępu przedsiębiorstw społecznych  

w Polsce do funduszy Unii Europejskiej, mogących stanowić jeden z istotnych de-

terminantów rozwoju ich potencjału. W tym świetle istotną hipotezą jest twierdze-

nie, że współczesne nurty ekonomii dają impuls do rozwoju przedsiębiorstw eko-

nomii społecznej, jednak ich rzeczywisty stan i ograniczone możliwości rozwojowe 

w gospodarce Polski są w dużym stopniu rezultatem niedostatecznego unijnego 

wsparcia.  

Rozważania na ten temat poprzedzono identyfikacją przedsiębiorstw społecz-

nych w kontekście ich cech i prawnych form funkcjonowania w rzeczywistości 

gospodarczej. 

 

       

Kryteria wyróżniania przedsiębiorstw społecznych 

  

Dokonując identyfikacji przedsiębiorstwa społecznego należy uznać, że stano-

wi ono przede wszystkim kluczowe ogniwo ekonomii społecznej. Celem jego funk-

cjonowania nie jest tylko wytwarzanie określonych dóbr i usług, ale także poprzez 

bazowanie na kapitale społecznym, generowanie innowacyjności i efektywności 

oraz poszerzanie rynku przez włączanie do uczestnictwa w nim osób dotychczas 

wykluczonych. Stanowi ono zatem integralną część gospodarki rynkowej pomimo 

ulokowania swojej misji i celów poza rynkiem
1
.  

B. Jaruszek-Kopacz z kolei uważa, że przedsiębiorstwo społeczne to każda in-

stytucja działająca na rynku dla realizacji celów ekonomicznych i społecznych. 

Stanowi część wspólną wszystkich trzech sektorów, ponieważ działa na rzecz dobra 

publicznego z silnym poczuciem misji społecznej, ale stosując wszelkie zasady 

myślenia biznesowego
2
.  

Celem przedsiębiorstw społecznych w ujęciu E. Leś  jest osiągnięcie równo-

wagi ekonomicznej dzięki udanemu połączeniu rynkowych i nierynkowych źródeł 

finansowania oraz zasobów niepieniężnych i dochodów z ofiarności prywatnej
3
 lub 

z góry zamierzone efekty podejmowanego działania
4
. Jednostki te są podmiotami 

gospodarczymi i społecznymi, aktywnymi we wszystkich sektorach. Przedsiębior-

stwa społeczne są często postrzegane jako podgrupa ekonomii społecznej zoriento-

wana na rynek oraz odpowiedź instytucjonalna organizacji trzeciego sektora na ich 

problemy z finansowaniem swojej działalności
5
. 

                                                           
1 J. Defourny, Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja i rzeczywistość, 

Ekonomia Społeczna, Kraków 2004, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Ministerstwo 

Polityki Społecznej, Warszawa 2005, s. 51. 
2 B. Jaruszek-Kopacz, Ekonomia społeczna a biznes. Współistnienie, konkurencja, współ-

praca, Ekonoamia Społeczna – Teksty 2008, Warszawa 2008, s. 5.   
3 E. Leś, Nowa gospodarka społeczna. Wybrane koncepcje, Wyd. Fundacja Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2005, s. 37.   
4 B. Kożuch, Nauki o organizacji, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, s. 55. 
5 E. Leś, Nowa gospodarka społeczna..., s. 38. 
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Cele przedsiębiorstwa można również ująć jako pożądany stan spraw, które or-

ganizacja chce zrealizować
6
. Ich sprecyzowanie przez PES bywa często stosunkowo 

trudne, głównie z uwagi na rozbieżności między celami deklarowanymi a rzeczywi-

ście realizowanymi przez organizację. W sytuacjach zaistnienia kolizji i konfliktu, 

zarządzający przedsiębiorstwem społecznym powinni mieć świadomość i wiedzę, co 

jest priorytetowym celem firmy i jakie podjąć decyzje, które doprowadzą do realiza-

cji rozbieżnych celów
7
. 

Na zasady, jakie powinny występować w przedsiębiorstwie społecznym w re-

lacjach między pracownikiem a kapitałem i zarządzaniem oraz celami, na jakie 

przeznacza się wypracowany zysk, wskazuje rezolucja Parlamentu Europejskiego  

z 19 lutego 2009 roku w sprawie gospodarki społecznej. Przede wszystkim działal-

ność podmiotów społecznych stawia cele społeczne nad priorytetami ekonomiczny-

mi. Ich funkcjonowanie oparte na zasadach solidarności i odpowiedzialności ogni-

skuje się głównie na łączeniu interesów ich członków z dobrem ogółu. Jedną z naj-

istotniejszych cech przedsiębiorstw społecznych jest również ich samorządność  

i niezależność od władz publicznych
8
.  

Europejska sieć badawcza EMES sformułowała dziewięć kryteriów wyróżnia-

jących przedsiębiorstwa  ekonomii społecznej, z których cztery mają charakter eko-

nomiczny, a pozostałe pięć wymiar społeczny. Z jednej strony mają one wymiar 

uniwersalny, z drugiej jednak budzą rozliczne wątpliwości interpretacyjne. Kryte-

riów EMES nie należy jednak traktować jako warunków koniecznych, które powin-

na spełniać organizacja, aby zyskać miano podmiotu społecznego
9
. 

W zakresie wyróżników ekonomicznych podmioty społeczne prowadzone są  

w sposób ciągły, regularny oraz na podstawie instrumentów ekonomicznych. Doko-

nują sprzedaży wytwarzanych dóbr i/lub usług o charakterze rynkowym oraz pu-

blicznym. Nabywcą tych pierwszych są głównie konsumenci indywidualni, rzadziej 

przedsiębiorstwa. Publiczne natomiast nabywane są przez np. administrację pań-

stwową lub samorządową. Aspekt ciągłości w działalności produkcyjnej i/lub usłu-

gowej wyraża się natomiast w tym, że podmioty ekonomii społecznej nie mogą 

działać incydentalnie w realizacji swoich celów społecznych
10

. 

Wysoki stopień niezależności w stosunku do instytucji publicznych to kolejna 

cecha przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. Przede wszystkim wiąże się ona  

z suwerennością w zakresie podejmowania decyzji dotyczących swoich działań. Nie 

                                                           
6 A. Etzioni, Modern Organizations, Prentience-Hall, New York 1964, s. 6. 
7 E. Bogacz - Wojtanowska, Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej i ich wpływ na gospodarkę 

lokalną, w: D. Strahl, Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe 

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1161, Wrocław 2007, s. 229–

235. 
8 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 19.02.2009 r. w sprawie gospodarki społecznej 

(2008/2050). 
9 http://pdsc.pl/pl/ blogi/ malgorzata- kaliszewska/264- cechy- swoiste- ekonomii -spoecznej 

(30.11.2014). 
10 K. Wygnański, P. Frączak, Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, 

oczekiwania, wątpliwości, Ekonomia Społeczna – Teksty 2006, Warszawa 2006, s. 22.   
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dotyczy to zależności od subsydiów publicznych, jednak nie są one kierowane ani 

bezpośrednio, ani pośrednio przez instytucje publiczne czy inne organizacje
11

. 

Ryzyko ekonomiczne stanowi, podobnie jak w przypadku każdej firmy, imma-

nentną cechę działalności PES. Ich finansowa kondycja zatem uzależniona jest  

w sposób bezpośredni od możliwości zbywania wytwarzanych produktów lub/i 

usług. Nie oznacza to jednocześnie ich pełnej ekonomicznej samowystarczalności. 

Ostatnim sformułowanym przez European Research Network kryterium eko-

nomicznym, cechującym podmioty ekonomii społecznej, jest minimalna ilość pracy 

odpłatnej. Podobnie jak w przypadku większości tradycyjnych stowarzyszeń niena-

stawionych na zysk, przedsiębiorstwa społeczne mogą łączyć finansowe i niefinan-

sowe źródła dochodu oraz pracę wolontariacką z odpłatną. Podejmowana przez 

podmioty społeczne działalność wymaga jednak ograniczenia do minimum liczby 

odpłatnych pracowników
12

. 

Wśród kryteriów o charakterze społecznym pierwszoplanowy wydaje się cel, 

dla którego powoływane jest przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Podmiot ten 

bowiem nie tylko jest zorientowany na osiąganie zysku, ale przede wszystkim na 

działalność istotnie społecznie użyteczną. Dotyczy to zarówno przedsięwzięć zwią-

zanych z dostarczaniem dóbr lub/i usług publicznych, czy komunalnych, jak i dzia-

łalności na rzecz integracji oraz aktywizacji osób wykluczonych społecznie. 

Przedsięwzięcia podejmowane przez podmiot ekonomii społecznej powinny 

mieć również oddolny i obywatelski charakter, co oznacza, że są one wynikiem 

współdziałania i zdefiniowanej wspólnie inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej 

wspólnoty
13

.  

Istotnym kryterium wyróżniania przedsiębiorstw ekonomii społecznej jest tak-

że możliwie demokratyczna struktura jego zarządzania, w której moc decyzyjna nie 

jest oparta na własności kapitału. Najbardziej pożądana jest zasada „jeden członek – 

jeden głos”, wprost zakorzeniona w tradycji ruchu spółdzielczego, gdzie siła głosu 

nie wiąże się z wielkością udziałów. W konsekwencji tworzy to mechanizm współ-

odpowiedzialności i motywuje uczestników organizacji aktywnej działalności na 

rzecz rozwoju przedsiębiorstwa.  

Możliwie partycypacyjny charakter prowadzonej działalności oraz zobowiąza-

nie do niedokonywania podziału zysków między członków to kolejne wyróżniki 

przedsiębiorstw społecznych. Ten pierwszy polega na włączaniu władz lokalnych, 

pracowników oraz klientów we współdecydowanie, a nawet zarządzanie organiza-

cją. Drugi zaś stanowi warunek konieczny istnienia podmiotu ekonomii społecznej. 

Jest to zobowiązanie do niedokonywania podziału zysków między jego członków. 

Stanowi jedno z najważniejszych i najtrudniejszych do operacjonalizacji kryteriów. 

                                                           
11 J. Hausner, N. Laurisz, Czynniki krytyczne tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Przed-

siębiorstwo społeczne. Konceptualizacja, w: Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria  

i praktyka, red. J. Hausner, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, 

s. 11. 
12 C. Davister, J. Defourny, O. Gregoire, Przedsiębiorstwa społeczne integracji zawodowej 

WISE w Unii Europejskiej: przegląd kategorii, w: Antologia tekstów kluczowych – 

przedsiębiorstwo społeczne, red. J. Wygnański, Wyd. FISE, Warszawa 2008, s. 253–292.  
13 K. Wygnański, P. Frączak, Ekonomia społeczna..., s. 23. 
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Nie oznacza ono, że rachunek ekonomiczny tych podmiotów powinien być zawsze 

ujemny, gdyż takie działanie może być niebezpieczne dla organizacji z ekonomicz-

nego punktu widzenia, a przede wszystkim oddziaływać demotywująco pod wzglę-

dem efektywności podejmowanych działań. Ewentualny zysk służyć może rozwo-

jowi przedsiębiorstw ekonomii społecznej i realizacji ich celów statutowych
14

. 

Reasumując, przedsiębiorstwa ekonomiczne to podmioty, dla których leżący 

we wspólnym interesie cel socjalny lub społeczny stanowi kryterium działalności 

komercyjnej, która często charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności 

społecznej. Ich zyski są w większości reinwestowane w realizację tego celu społecz-

nego, a sposób organizacji lub system własności odzwierciedla ich misję, opierając 

się na demokratycznych lub partycypacyjnych zasadach lub mając na celu sprawie-

dliwość społeczną
15

. 

Na podstawie kryteriów wyróżniania podmiotów ekonomii społecznej podjęto 

próbę analizy poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej przed-

siębiorstw społecznych w Polsce oraz wskazano te, których ramy prawne wpisują 

się w definicję Parlamentu Europejskiego (por. tab. 1).  

Jedną z podstawowych form prawnych ekonomicznej aktywności przedsię-

biorstw jest działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną. Zasadne 

wydaje się zatem pytanie, czy ten rodzaj funkcjonowania firmy można zakwalifiko-

wać do przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Dokonując analizy wyżej zasygnali-

zowanych kryteriów wyróżniania tych ostatnich należy uznać, że nie ma takiej moż-

liwości, przede wszystkim z powodu braku wpływu pracowników na sposób podzia-

łu zysku oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. O sposobie kierowania firmą i podzia-

łu zysku decyduje bowiem wyłącznie właściciel. Podobna sytuacja odnosi się do 

spółek osobowych. W spółce cywilnej, jawnej czy partnerskiej, podział zysku jest 

indywidualny i utrudnia realizowanie celów społecznych. 

Problem wydaje się nieco bardziej skomplikowany w przypadku spółek prawa 

handlowego, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna. 

Uzależnienie zarządzania oraz podziału zysku tych podmiotów od posiadanego 

kapitału wskazuje na wykluczenie tego rodzaju form prawnych z możliwości ich 

zakwalifikowania do przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Niemniej jednak istnieją 

pewne wyjątki. Występują one, gdy jedynym udziałowcem spółki kapitałowej jest 

stowarzyszenie, fundacja lub spółdzielnia socjalna, która realizuje określone cele 

społeczne. Zatrudnione w niej osoby mają natomiast realny wpływ na zarządzanie 

przedsiębiorstwem oraz sposób podziału zysku. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 M. Eichner, P. Bańczyk, Czar partnerstw. Tworzenie partnerstw i zarządzanie nimi, Wyd. 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2011, s. 9–10. 
15 Komisja Europejska, Komunikat Komisji. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecz-

nej. Budowanie ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum 

społecznej gospodarki i społecznych innowacji, Bruksela 2011, s. 2–3. 
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Tabela 1 

Formy prawne przedsiębiorstw ekonomii społecznej 

Forma prawna Charakterystyka 

Spółdzielnia  

socjalna 

powołana na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej oraz  

wykorzystująca osobistą pracę jej członków; zakres prowadzonej 

działalność obejmuje działalność społeczną, oświatowo-kulturalną 

na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także 

działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych; 

członkami spółdzielni mogą być np. osoby bezrobotne, niepełno-

sprawne czy bezdomne  

Spółdzielnia  

pracy 

przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie 

wspólnego przedsiębiorstwa opartego na osobistej pracy członków, 

ukierunkowanej na realizację celu gospodarczego; spółdzielnia  

i wszyscy jej członkowie mają obowiązek nawiązywania i pozosta-

wania w stosunku pracy 

Spółdzielnia  

inwalidów 

szczególny rodzaj spółdzielni pracy, której celem jest zawodowa  

i społeczna rehabilitacja inwalidów przez pracę w prowadzonym 

wspólnie przedsiębiorstwie 

Spółka z ograni-

czoną odpowie-

dzialnością/spółka 

akcyjna 

jedynym udziałowcem jest partner lub partnerzy społeczni; umowa 

spółki lub statut zawiera zapis dotyczący realizacji celów społecz-

nych i podziału zysku; osoby zatrudnione w spółce mają wpływ na 

sposób, w jaki przeznaczany jest wypracowany zysk oraz mają 

wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem 

Towarzystwo  

Ubezpieczeń  

Wzajemnych 

zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie 

wzajemności; zyski z działalności przeznaczane zostają na obniże-

nie kosztów ubezpieczenia swoich członków w zamian za składki 

pokrywające jedynie wypłacone świadczenia oraz koszty działalno-

ści  

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych w unijnej polityce spójności na 

lata 2014–2020 

 

W programowaniu 2004–2006 bardzo niewiele podmiotów ekonomii społecz-

nej wzięło udział w konkursach, w których mogły otrzymać dotację na swoją dzia-

łalność. Jeszcze mniej z nich uzyskało wsparcie. Prawie wszyscy beneficjenci mieli 

trudności ze sprawozdawczością i rozliczeniem projektów
16

. Sytuacja w obszarze 

PES w 2008 roku była trudna. Głównym problemem był brak wystarczającej wiedzy 

na temat przedmiotu oraz sposobów kierowania wsparcia unijnego, bowiem proble-

matyka związana z sektorem podmiotów ekonomii społecznej była jeszcze relatyw-

nie słabo rozpoznana. Brakowało instytucji oferujących pomoc PES, a także odpo-

wiednich instrumentów wsparcia, w tym finansowego. Mimo że Program Operacyj-

ny Kapitał Ludzki zakładał delegowanie zadań na poziom regionalny, jednak brak 

kompetencji i wiedzy na temat ekonomii społecznej podmiotów zaangażowanych 

                                                           
16 http://www.ekonomiaspoleczna.pl /files/ ekonomiaspoleczna.pl/ public/gk/ panele/gosk_ 

fundusze_unijne_2007-2013.pdf (26.12.2014). 
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w dystrybuowaniu i monitorowaniu środków PO KL przyczyniły się do słabego 

stanu „trzeciego sektora”.  

Doświadczenia tego okresu stanowiły motywację do podjęcia działań napraw-

czych. Istniały bowiem w Polsce grupy przedsiębiorstw i organizacji społecznych, 

których działalność była dowodem na możliwość sprawnego funkcjonowania PES 

na rynku. Ich wiedza i kapitał intelektualny mogły stanowić natomiast inspirację dla 

lepszego wykorzystania środków w kolejnej perspektywie finansowej 2007–2013, 

tym bardziej, że oczekiwania wobec ekonomii społecznej były bardzo duże
17

. Wyra-

zem tego okazał się między innymi Manifest ekonomii społecznej zaprezentowany 

podczas Gdańskiej Konferencji „Ekonomia Solidarności” w 2008 roku. Zwrócono  

w nim uwagę na następujące kwestie bezpośrednio lub pośrednio związane z dzia-

łalnością przedsiębiorstw społecznych:  

 brak dyskryminacji przedsiębiorstw społecznych w stosunku do tradycyjnych 

podmiotów przy jednoczesnym zagwarantowaniu nienaruszalności zasad 

uczciwej konkurencji poprzez nieuzasadnione uprzywilejowanie PES oraz ko-

nieczność przyjęcia aktu prawnego określającego jasne zasady funkcjonowania 

i wspierania przedsiębiorstw społecznych, 

 stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, w których wy-

rażano przekonanie, że wybór najtańszej oferty nie zawsze oznacza gospodar-

ność w dysponowaniu środkami publicznymi, 

 dostęp PES do narzędzi finansowania zwrotnego adekwatnych dla przedsię-

biorstw społecznych (szczególnie w zakresie sposobów oceny ich wiarygodno-

ści kredytowej), 

 konieczność zachowania równowagi pomiędzy sektorem publicznym, prywat-

nym i społecznym oraz przywrócenie znaczenia pojęciu partnerstwa publiczno-

społecznego, 

 znaczenie współpracy międzynarodowej. 

W zakresie zagadnień w obszarze wykorzystywania funduszy unijnych przede 

wszystkim uwydatniono konieczność:  

 wypracowania płaszczyzny sprawnej współpracy pomiędzy podmiotami od-

powiedzialnymi za dystrybuowanie i monitorowanie wykorzystania funduszy 

europejskich na poziomie krajowym i regionalnym a instytucjami ekonomii 

społecznej, 

 dostosowania funduszy strukturalnych do potrzeb i możliwości podmiotów 

ekonomii społecznej i uproszczenia procedur,  

 ustalenia zasad finansowania, które powinno być proporcjonalne do osiąga-

nych rezultatów,  

 uwzględnienia wyższego ryzyka inwestycji w ekonomię społeczną oraz rozło-

żenie interwencji w czasie,  

 ułatwienia dostępu do środków podmiotom, które potrafią uzyskiwać trwałe 

rezultaty, a nie instytucjom działającym oportunistycznie – wyłącznie z uwagi 

na dostępność środków, 

                                                           
17 Coffey International Development, raport końcowy, Badanie ewaluacyjne pt. Ocena 

wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL, 

Warszawa 2009, s. 24. 
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 wykorzystania dorobku PIW EQUAL – wypracowanych modeli, które nadają 

się do upowszechnienia oraz potencjału i doświadczenia instytucji uczestniczą-

cych w realizacji projektów
18

. 

Fundusze europejskie w programowaniu 2007–2013 miały stać się zatem szan-

są na rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych. 

Ponad 60% środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego przeznaczono do dystrybuowania i administrowania 

przez regiony, co dawało szansę na lepsze ich wykorzystanie. Większość z nich 

ukierunkowano na wsparcie ekonomii społecznej. Mimo że znaczna część działań 

adresowana była do przedsiębiorców, jedynie w Działaniu 6.2 w Priorytecie VI PO-

KL wskazano literalnie spółdzielnie i spółdzielnie socjalne jako przedsiębiorstwa 

(por. tab. 2).    

Analizując poszczególne działania w ramach priorytetów Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, wsparcie w największym stopniu dotyczyło instytucji zajmują-

cych się promocją przedsiębiorczości społecznej, a nie bezpośrednio przedsiębiorstw 

społecznych. Przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych badania ewaluacyj-

ne wskazują zaś, że taki model niestety nie funkcjonuje efektywnie.  

Polska wydała znaczne środki na budowę systemu wsparcia ekonomii społecz-

nej. Mimo bardzo dobrych wyników w ocenie wskaźnikowej, które udało się wy-

pracować, nie osiągnięto zadowalających, długofalowych efektów. W ramach per-

spektywy 2007–2013 pieniądze na prowadzenie działalności uzyskało wiele pod-

miotów ekonomii społecznej, gdyż do połowy 2013 roku podpisano 400 umów na 

prowadzenie ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Obecnie funkcjonuje tylko  

90 z nich. Ośrodki przyczyniły się do powstania 193 spółdzielni socjalnych. Stwo-

rzono także rozbudowany system wsparcia tych podmiotów. Jak pokazują m.in. 

badania przedsiębiorstw społecznych przeprowadzone przez ISP, nie udało się jed-

nocześnie ukształtować całego systemu w sposób, który pozwalałby na jego funk-

cjonowanie po zakończeniu finansowania z pieniędzy publicznych. Z początkiem 

2014 roku formalnie zakończył się okres realizacji unijnej perspektywy finansowej 

na lata 2007–2013. Zgodnie z zasadą n+2 faktycznie koszty w ramach już podpisa-

nych umów o dofinansowanie będą mogły być ponoszone i rozliczone do 2015 ro-

ku
19

. 

Obecnie trwają prace nad formułą wydatkowania funduszy strukturalnych  

w związku z nową unijną perspektywą budżetową 2014–2020. Polski rząd przygo-

towuje założenia do przyszłych krajowych programów operacyjnych, określając 

między innymi ich cele oraz kwoty wsparcia. Trwają również konsultacje społeczne 

związane z wdrażaniem programów regionalnych.  

Fundusze strukturalne mogą stanowić istotne uzupełnienie dla finansowania 

przedsiębiorstw społecznych, przewidzianego już za pośrednictwem kilku innych 

mechanizmów zaproponowanych wcześniej przez Komisję Europejską. W ramach 

pakietu zapowiedzianego w komunikacie „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości 

społecznej” wskazano, że Unia Europejska dostrzega wyraźną potrzebę wspierania 

                                                           
18 Manifest ekonomii społecznej, Gdańsk 2008, s. 3–4. 
19 K. Zachariasz, Dotacje dla firm bezrobotnych i wykluczonych. Większa władza urzędników, 

„Wyborcza.biz”, 25.02.2014. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:PL:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:PL:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:PL:PDF
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,15520667,Jak_naprawic_ekonomie_spoleczna.html?piano_t=1#ixzz2v87X3LRn
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tego rodzaju podmiotów, co również znajduje swoje odzwierciedlenie w zapropo-

nowanych przez komisję funduszach strukturalnych. Dotyczy to Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Euro-

pejskiego Funduszu Spójności
20

. 

 
Tabela 2  

Wybrane działania funduszy strukturalnych 2007–2013 finansujących powstawanie  

i rozwój przedsiębiorstw społecznych 

Działanie Cel wsparcia Zakres wsparcia i beneficjenci 

Priorytet VI 

Działanie 6.1 zatrudnienie osób pozostają-
cych bez pracy oraz stworzenie 

warunków dla rozwoju aktyw-

ności zawodowej w regionie 

przygotowanie do podjęcia wolontariatu, wzmoc-
nienie kadry organizacji pozarządowych; subsydia, 

staże i szkolenia w miejscach pracy 

Działanie 6.2  wsparcie oraz promocja przed-

siębiorczości i samo-

zatrudnienia zmierzających do 
tworzenia nowych miejsc pracy 

oraz budowy postaw kreatyw-

nych służących rozwojowi 
przedsiębiorczości i samo-

zatrudnienia 

wsparcie dla osób zamierzających podjąć działal-

ność gospodarczą, w tym w formie spółdzielni lub 

spółdzielni socjalnej oraz doradztwo dotyczące 
powstawania i funkcjonowania działalności gospo-

darczej; w przypadku wsparcia bezzwrotnego, 

beneficjentami są wszystkie podmioty – z wyłą-
czeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób pro-

wadzących działalność gospodarczą lub oświatową 

na podstawie przepisów odrębnych)  

Priorytet VII 

Działanie 7.2 przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i wzmocnienie 

sektora ekonomii społecznej 

wsparcie prawne, organizacyjne, szkoleniowe  

i finansowe dla tworzenia i działalności podmiotów 

ekonomii społecznej, w tym: centrów i klubów 
integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawo-

dowej oraz podmiotów działających na rzecz 

aktywizacji społeczno-zawodowej, których pod-
stawowym zadaniem nie jest działalność gospodar-

cza oraz stworzenie sieci podmiotów wspierają-

cych podmioty ekonomii społecznej, świadczących 
usługi prawne, finansowe, marketingowe, doradz-

two, budujących partnerstwa lokalnych oraz pro-

mujące ekonomię społeczną  

Działanie 7.4 aktywizacja społeczno-

zawodowa osób niepełno-

sprawnych i poprawa dostępu 
do zatrudnienia dla tych osób 

poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne 

prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, 

kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podnie-
sienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawo-

dowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji 

społecznych, niezbędnych na rynku pracy, wypo-
sażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wy-

łącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnie-

nia), specjalistyczne wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełno-

sprawnej  

Źródło: opracowanie własne na podst. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007–2013. 

 

                                                           
20 http://www.ekonomiaspoleczna.pl/ wiadomosc/ 789151.html ?ci=es_ komentarze&did =80 

09 71&state=am (7.12.2014). 
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W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013  

z 17.12.2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające go 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, przedsiębiorstwa społeczne zostały jed-

noznacznie wskazane jako podmioty, których usługi mogą być wspierane przez EFS 

w celu zapobiegania ubóstwu oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
21

. 

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014–2020 w punkcie dotyczą-

cym konkurencyjności wydatków wskazują natomiast, że w opisie przedmiotu za-

mówienia zamawiający może określić wymagania dotyczące zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, bezrobotnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrud-

nieniu socjalnym oraz ograniczyć możliwości złożenia oferty wyłącznie do podmio-

tów ekonomii społecznej
22

. 

Z kolei w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 

z 17.12.2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrud-

nienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 można odna-

leźć zapis, że MSP, które mogą obejmować przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, 

należy rozumieć, zgodnie z definicją ustanowioną w rozporządzeniu (UE) nr 

1303/2013, jako obejmujące mikroprzedsiębiorstwa oraz małe lub średnie przedsię-

biorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE
23

.  

Zaprezentowane wyżej przykłady dokumentów mogą wskazywać, że w obec-

nej perspektywie finansowej przedsiębiorstwa społeczne będą miały dużo większe 

szanse wspierania swojej aktywności ekonomicznej. Ukazane rozporządzenia i wy-

tyczne mają bowiem kluczowe znaczenie w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych  

i stanowią niezwykle ważne wskazania w podejmowaniu decyzji związanych z oce-

ną projektów finansujących działalność przedsiębiorstw ekonomii społecznej. Zasy-

gnalizowane we wcześniejszej części problemy, występujące w poprzednich pro-

gramowaniach, przejawiające się przede wszystkim w ich możliwościach udziału  

w przetargach finansowanych z funduszy UE na dostarczanie różnorodnych usług  

i towarów, braku literalnego wskazania podmiotów społecznych i spójnej definicji 

przedsiębiorstwa społecznego w dokumentacji europejskiej czy nikłych możliwości 

bezpośredniego wsparcia w znacznym stopniu zostały ograniczone w perspektywie 

finansowej 2014–2020.  

                                                           
21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17.12.2013  

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1081/2006, s. 347. 
22 Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju, Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014–2020, 

Warszawa 2014, s. 28. 
23 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17.12.2013  

r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych 

dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, s. 347. 
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Na poziomie centralnym wsparcie dla rozwoju ekonomii społecznej będzie 

stanowił Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który jest kontynuacją 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  Oprócz krajowego programu operacyjnego EFS będzie współfinan-

sował w Polsce również 16 regionalnych programów operacyjnych.  

PO WER jest instrumentem realizacji Strategii Europa 2020. Do najważniej-

szych wyzwań w poszczególnych obszarach wsparcia PO WER stanowią: rynek 

pracy, ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna, system ochrony zdrowia, edu-

kacji, dobre zarządzanie, osoby młode, szkolnictwo wyższe oraz adaptacyjność 

przedsiębiorstw i pracowników. W priorytecie inwestycyjnym 9.8 PO WER, którego 

głównym celem jest „poprawa warunków dla rozwoju ekonomii społecznej” wyod-

rębniono cele szczegółowe, z których większość odnosi się do wsparcia dla przed-

siębiorstw i przedsiębiorczości społecznej. Poniżej zaprezentowano niektóre z nich: 

 tworzenie i zarządzanie krajowymi sieciami wsparcia dla przedsiębiorczości 

społecznej, budowa powiązań kooperacyjnych o charakterze krajowym i po-

nadregionalnym między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, sektorem 

nauki a organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami społecznymi  

w tym budowanie krajowych i ponadregionalnych klastrów i franczyzy spo-

łecznej, 

 włączenie sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej  

w tworzenie i realizację polityk publicznych, 

 wypracowanie i wdrożenie zwrotnych instrumentów finansowanych na rzecz 

rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej (np. systemy po-

życzkowe i poręczeniowe), a także innowacyjnych instrumentów finansowych 

(np. social venture capital), 

 wspieranie budowy i rozwoju istniejących systemów znaków jakości, certyfi-

kacji usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębior-

stwa społeczne, 

 tworzenie systemowych mechanizmów upowszechnienia wiedzy w zakresie 

ekonomii społecznej oraz koordynacji regionalnych mechanizmów służących 

promocji ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej. 

Grupami docelowymi działań realizowanych w PI 9.8 będą między innymi 

podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, a wsparcie ma być 

przede wszystkim ukierunkowane na ich rozwój i wzrost zatrudnienia.  

 

 

Podsumowanie 

 

Kolejne programowania funduszy unijnych w niedostatecznym stopniu przy-

czyniły się do rozwoju potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw społecznych. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się przede wszystkim w kwestiach 

formalnych oraz braku przygotowania osób i instytucji odpowiedzialnych za dystry-

buowanie, zarządzanie i monitorowanie programów europejskich. Ponadto wydaje 

się, że Unia Europejska nie dostrzegała, w wystarczającym stopniu, roli jaką pod-

mioty ekonomii społecznej mogą odgrywać w zrównoważonym rozwoju gospodarki 

wspólnotowej.  
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W obecnej perspektywie finansowej sytuacja ta uległa znacznej poprawie. 

Przedsiębiorstwa społeczne znalazły swoje miejsce w licznych dokumentach o cha-

rakterze wykonawczym, co daje im niewątpliwie duże szanse na pozyskiwanie 

środków na rozwój swojej działalności. Niektóre programy są nawet bezpośrednio 

do nich adresowane. Przykładem może być Program Operacyjny Wiedza Edukacja 

Rozwój, w którym zawarto bardzo istotne wskazania dla wsparcia i pobudzania 

rozwoju. Wnioskować należy, że rozwój ten wymaga przede wszystkim: 

 wypracowania oraz implementacji zwrotnych instrumentów finansowania 

działalności przedsiębiorstw społecznych w celu ograniczenia luki kapitałowej 

w tym sektorze, 

 wdrożenia innowacyjnych narzędzi finansowych na rzecz rozwoju przedsię-

biorstw społecznych, 

 skuteczniejszej absorpcja funduszy strukturalnych unii europejskiej.  
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SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ECONOMY ENTERPRISES IN 

POLAND BY THE EUROPEAN FUNDS 

 

Summary 

 

Ideas and values of the social economy are reflected in the objectives of social enter-

prises, as well as through their economic activity. However, they are not the sole determinant 

of their social behavior. There should also be some funds to stimulate the creation and devel-

opment of these enterprises. European Union funds can be one of the most important factors 

that influence the development of their potential and limiting the equity gap in a sector of 

social enterprises. 
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OBCE ŹRÓDLA FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH  

PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule zaprezentowano zakres korzystania z różnych form finansowania 

przez małe i średnie podmioty gospodarcze. Tylko co piąta firma wykorzystuje 

zyski zatrzymane do finansowania rozwoju. Ponad 40% firm korzysta z kredytu  

w rachunku bieżącym, a co trzecia z nich – z kredytu bankowego w rachunku kredy-

towym. Małe firmy napotykają bariery w korzystaniu z kredytów bankowych  

w postaci braku zabezpieczeń, wysokich kosztów korzystania z tego źródła oraz 

wysokiego ryzyka upadłości. Przyśpiesza to rozwój leasingu finansującego inwesty-

cje firm oraz faktoringu wykorzystywanego do finansowania operacyjnej działalno-

ści. W 2013 roku odsetek firm korzystających z leasingu i faktoringu w Polsce  

i w UE był zbliżony i wynosił ponad 38%. Firmy w Polsce korzystały z pożyczek 

bankowych subsydiowanych  w takim samym stopniu  jak w Unii Europejskiej.  

 

Słowa kluczowe: małe firmy, kredyty, leasing, faktoring 

 

 

Wprowadzenie 

 

Jedną z istotnych barier utrudniających rozwój małych i średnich przedsię-

biorstw w Polsce jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania. Mikro i małe 

przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu korzystają z długu oprocentowanego niż 

przedsiębiorstwa średnie i duże, a jeżeli sięgają po dług odsetkowy, to osiągają  

z tego tytułu, częściej niż firmy  średnie, pozytywny efekt dźwigni finansowej. 

Wskazuje to na lepszą kalkulację korzyści i kosztów związanych z korzystaniem  

z długu
1
. Bierze się to stąd, że mikro i małe firmy zarządzane są przez właścicieli, 

którzy mogą podejmować wyższe ryzyko niż w średnich firmach menedżerowie. 

Wraz z rozwojem firmy następuje bowiem rozdzielenie własności od zarzadzania. 

Właściciele zasiadają w radach nadzorczych a firmą zarządzają wynajęci do tego 

celu menedżerowie. Ponadto w mikro i małych firmach charakterystyczny jest niż-

                                                           
1 K. Prędkiewicz, P. Prędkiewicz, Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, 

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014. 
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szy poziom zadłużenia ze względu na bariery w dostępie do kapitału, z których do 

podstawowych należą  brak zabezpieczeń długów, wyższe ryzyko upadłości pod-

miotów czy też koszty pozyskania kapitału. 

W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych dotyczące zakresu korzy-

stania przez małe i średnie firmy z obcych źródeł finansowania oraz dokonano ana-

lizy trzech ofert produktów bankowych w celu ustalenia barier korzystania przez te 

firmy z kredytów i pożyczek. 

W artykule zaprezentowano zakres korzystania małych i średnich firm z ob-

cych źródeł finansowania i bariery w ich pozyskaniu. Podjęty w artykule problem 

jest istotny, gdyż właściwy dobór źródeł finansowania nie tylko determinuje rozwój 

małych i średnich podmiotów gospodarczych, ale również zapobiega ich upadłości 

w wyniku utraty płynności finansowej. 

  

 

Zróżnicowanie źródeł finansowania w firmach MSP 

 

Zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej małe i średnie firmy stanowią 

większość, jeśli uwzględni się liczebność przedsiębiorstw ogółem. Ich rola w rozwo-

ju gospodarczym systematycznie rośnie przez tworzenie nowych miejsc pracy, kre-

owanie zmian społecznych oraz wpływ na innowacyjność gospodarki krajowej  

i regionalnej. „Małe i średnie przedsiębiorstwa odznaczają się znaczną elastyczno-

ścią i operatywnością w działaniu na rynku. Są one zdolne konkurować nawet  

z dużymi przedsiębiorstwami ze względu na ścisłą kontrolę kosztów, szybką dyfuzję 

innowacji, racjonalny przepływ informacji wewnątrz firmy, w celu lepszego dosto-

sowania się do zmian i wymagań zewnętrznych a przede wszystkim na wysoką 

motywację osiągnięć właściciela i pracowników”
2
. Szybka reakcja na zmieniające 

się wymagania rynku czy wykorzystanie okazji rynkowych przez przedsiębiorców 

wymaga jednak dopływu środków finansowych na tworzenie nowych  miejsc pracy 

czy też wchodzenie w układy kooperacyjne z innymi pomiotami i sprostanie ich 

wymaganiom co do liczby i jakości dostarczanych produktów. Możliwości korzy-

stania z różnych źródeł finansowania warunkują rozwój małych i średnich podmio-

tów gospodarczych. 

W tabeli 1 zaprezentowano wyniki badań ankietowych,  dotyczące źródeł fi-

nansowania, które są wykorzystywane przez firmy sektora MSP w Polsce i Unii 

Europejskiej. Firmy korzystają równocześnie z różnych źródeł.  

Co piąta firma w Polsce i w Unii Europejskiej finansuje swoją działalność  

z zysków zatrzymanych, ponad 40% firm korzysta z kredytu w rachunku bieżącym  

a co trzecia z nich – z kredytu bankowego w rachunku kredytowym. W 2011 roku 

prawie 38% firm korzystało z leasingu i faktoringu. W Polsce odsetek firm korzysta-

jących z tych form finansowania był w tym roku znacznie niższy i wynosił 34,5%. 

W 2013 roku odsetek firm korzystających z leasingu i faktoringu w Polsce i w UE 

był zbliżony, co świadczy o szybszym rozwoju tych źródeł w Polsce niż średnio 

                                                           
2 M.A. Leśniewski, Kultura organizacyjna Małych i Średnich Przedsiębiorstw narzędziem 

rozwoju regionalnego i lokalnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2015, nr 1,  

s. 76. 
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w UE. Firmy korzystały też z pożyczek bankowych subsydiowanych  oraz pożyczek 

podporządkowanych. Odsetek firm korzystających z pożyczek był w EU i w Polsce 

podobny, jednak  nieznacznie więcej firm w Polsce niż UE korzysta z pożyczek 

innych niż bankowe. Są to pożyczki od rodziny, znajomych oraz pożyczki udzielane 

spółkom przez udziałowców. Małe i średnie firmy w niewielkim zakresie korzystają 

z emisji krótkoterminowych papierów dłużnych, gdyż koszty przygotowania i ob-

sługi programu przy niskiej kwocie emisji byłyby zbyt wysokie w relacji do innych 

źródeł finansowania. 

 
Tabela 1 

Sposoby finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  

i w Unii Europejskiej w 2011 i 2013 roku (w %) 

Źródło finansowania 
2011 2013 

UE Polska UE Polska 

Zysk zatrzymany lub sprzedaż aktywów 24,4 27,3 25,9 26,2 

Debet w rachunku bieżącym 39,9 43,4 38,8 41,6 

Kredyt bankowy 30,4 28,1 31,6 33,1 

Leasing/zakup ratalny/faktoring 37,7 39,0 34,5 38,2 

Kredyt handlowy 32,3 41,6 31,9 36,5 

Grant lub subsydiowana pożyczka bankowa 12,7 10,9 12,8 10,2 

Pożyczka podporządkowana, udziałowca lub 

podobne 
2,0 0,7 1,9 0,6 

Inna pożyczka 13,4 12,1 15,4 13,4 

Emisja instrumentów dłużnych 1,9 0,3 2,0 0,5 

Emisja instrumentów udziałowych  lub  

zewnętrzne finansowanie udziałowe 
6,7 2,8 5,4 2,4 

Źródło: badania ankietowe z 07.–10.2011 r. i 2013 r.; www.ec.europa.eu.   

 

 

Kredyty bankowe i pożyczki 

 

Najczęstszymi instrumentami wykorzystywanymi do finansowania działalności 

przez małe i średnie firmy są kredyty bankowe, w szczególności kredyty w rachun-

ku bieżącym i rewolwingowe oraz gwarancje bankowe. Zapewniają one stały dostęp 

do środków potrzebnych na realizację bieżących transakcji handlowych. Kredyty te 

dostępne są w złotych i w walutach obcych a banki dostosowują zabezpieczenia  

i okres spłaty do specyfiki funkcjonowania firmy, jednak warunki jakie stawiają 

firmom banki często nie są do spełnienia. 

Instytucje finansowe udzielają kredytów i pożyczek tylko firmom z zabezpie-

czeniami majątkowymi. Banki niechętnie finansują małe firmy z trzech powodów
3
: 

 znaczna część z nich to start-upy, czyli podmioty działające krócej niż trzy 

lata; statystki pokazują, że w tym okresie przeżywa mniej niż połowa firm, 

 brak jasno wydzielonej struktury finansowej; bardzo często trudno jest oddzie-

lić majątek prywatny właściciela od majątku przedsiębiorstwa oraz zysk firmy 

                                                           
3 B. Tomaszkiewicz, J. Kapiszewski, Mała firma, duży kłopot z kredytem, „Dziennik. Gazeta 

Prawna”, z 9.10.2014 r., nr 196, s. A15. 
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od zysku właściciela – zwłaszcza w przypadku jednoosobowej działalności go-

spodarczej oraz w firmach rodzinnych; kapitałodawca ma więc trudności  

w rozpoznaniu na jaki cel będą przeznaczone środki pieniężne z kredytu – na 

rozwój firmy czy na prywatne potrzeby właścicieli, 

 brak odpowiednich zabezpieczeń – mali przedsiębiorcy zwykle nie dysponują 

nieruchomościami oraz oszczędnościami, które mogłyby stanowić gwarancję 

spłaty zadłużenia, w przypadku niepowodzenia inwestycji.  

Dobrym sposobem pobudzania rozwoju  małych i średnich firm jest przejęcie 

części ryzyka kredytowego przez rząd. Do tego celu są wykorzystywane środki  

w ramach programu de minimis. Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane 

przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Szczegółowe 

uregulowania dotyczące funkcjonowania programu zawarto w rozporządzeniu Ko-

misji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 roku, które weszło w życie 1.01.2014 roku. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszeniu nie podlega pomoc publiczna  

w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro w ciągu 3 lat
4
. 

Program de minimis stanowi systemowe rozwiązanie dotyczące wsparcia pol-

skich małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do finansowania. Przez wiele lat 

brakowało takiego rozwiązania, a w praktyce funkcjonowało kilkadziesiąt różnych 

rozwiązań rozproszonych o trudnym dostępie, bez zdecydowanego udziału Skarbu 

Państwa. Instytucje z udziałem Skarbu Państwa udzielały 6–7 tys. poręczeń rocznie. 

Po wprowadzeniu programu de minimis w latach 2013–2014 z gwarancji skorzystało 

ponad 73,6 tys. przedsiębiorstw, którym udzielono gwarancji na kwotę 15,8 mld zł 

oraz kredytów na kwotę 28,1 mld zł. Z danych BGK wynika, że 96% beneficjentów 

to małe firmy, a jedynie 1% to firmy duże. Prawie 27% podmiotów, które pozyskały 

kredyt z gwarancją to przedsiębiorstwa młode, prowadzące działalność od roku do  

3 lat, start-upy to 21% i pozostałe firmy  to 52%
5
. Gwarancja  de minimis jest do-

skonałym sposobem zabezpieczenia kredytu dla firm, które nie dysponują mająt-

kiem, gdyż wzmocnienie zabezpieczenia kredytu wpływa na  obniżenie kosztów 

korzystania z niego. 

Dla celów niniejszego artykułu przeanalizowano oferty kredytowe dla firm 

sektora MSP z trzech banków, które sprecyzowały warunki kredytowania  

w kilku obszarach, najczęściej były to: 

Warunki cenowe: 

 oprocentowanie WIBOR 1M, WIBOR 3M lub WIBOR 6M stosownie do dłu-

gości okresu kredytowania powiększone o marżę od 2,50 do 4,00%, 

 prowizja przygotowawcza 1,00–1,50%, 

 prowizja za gotowość 1,8–2,0% w skali roku płatna od niewykorzystanej kwo-

ty, 

 pełnomocnictwo dla banku do dysponowania rachunkiem klienta, 

 nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie gwarancja banku udzielona w ra-

mach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis do wysokości 50–60% kwoty 

                                                           
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107  

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, http://ec. euro-

pa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_pl.pdf. 
5 Dane BGK. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Euro
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:PL:PDF
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kredytu z terminem ważności do 3 miesięcy po zakończeniu okresu kredyto-

wania, 

 zabezpieczenia majątkowe, 

 weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową. 

Warunki dodatkowe: 

 przedstawienie zaświadczeń, że firma nie ma zaległości wobec ZUS oraz wo-

bec Urzędu Skarbowego, 

 przedstawienie uchwały wspólników dotyczącej zgody na zaciągniecie kredy-

tu, 

 ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. 

Warunki uruchomienia środków: 

 ustanowienie na rzecz banku prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w posta-

ci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz złożenie go  

w banku i oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 150–200% udzie-

lonej gwarancji, 

 pobranie prowizji przygotowawczej, 

 pobranie prowizji z tytułu gwarancji de minimis – 0,5% kwoty gwarancji, 

 udzielenie bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami kredyto-

biorcy prowadzonymi w banku, 

 przedłożenie w banku umów kontraktów zapewniających wpływy na rachunek 

bieżący. 

Warunki i klauzule umowne dodatkowe (kowenanty): 

 niezaciąganie zobowiązań – bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia 

banku, 

 Nieobciążanie, niezbywanie majątku – bez uprzedniego pisemnego powiado-

mienia banku. 

 dostarczanie dokumentów do banku – kwartalnych sprawozdań finansowych 

do 25.04., 25.07., 25.10., 10.02., 

 dostarczanie dokumentów do banku – roczne sprawozdanie finansowe  oraz 

dokumenty umożliwiające dokonanie oceny sytuacji finansowej oraz majątko-

wej firmy; roczne sprawozdanie finansowe kredytobiorcy, sporządzone zgod-

nie z wymogami Ustawy o rachunkowości musi być dostarczone w terminie do 

10.04. roku następnego po roku sprawozdawczym, a następnie zatwierdzenie 

przez organ do tego upoważniony wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem, 

jeśli podlega badaniu w terminie nie dłuższym niż 10 dni od zakończenia ba-

dania i  zatwierdzenia go, 

 zapewnienie wpływów od dłużników na rachunek bieżący banku, weryfikacja 

wpływów będzie dokonywana w odstępach kwartalnych,  

 zobowiązanie kredytobiorcy do utrzymania wskaźnika kapitałowego, liczonego 

jako stosunek kapitału własnego do pasywów na poziomie nie niższym niż 25–

30%; do kwoty zadłużenia  zalicza się też pożyczki udzielone przez wspólni-

ków spółki, którzy muszą złożyć oświadczenie, że nie będą żądać spłaty poży-

czek przed upływem terminu spłaty kredytu; weryfikacja będzie odbywała się 

w okresach kwartalnych, 
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 warunkiem uruchomienia kolejnych transz kredytu będzie przedstawienie 

przez kredytobiorcę umów kontraktów zapewniających wpływy na rachunek 

bieżący, a gdy czas obowiązywania kontraktów będzie krótszy niż okres obo-

wiązywania umowy kredytowej kredytobiorca zobowiązany jest do dostarcze-

nia kolejnych umów kontraktów, których termin realizacji będzie co najmniej 

równy okresowi obowiązywania umowy kredytowej. 

Przedstawione warunki kredytowania są dość restrykcyjne i trudno je dotrzymać 

zwłaszcza firmom małym. Stanowią one istotną barierę korzystania z kredytów 

bankowych. 

Kredyty nie zaspakajają jednak potrzeb przedsiębiorstw, realizujących kontrak-

ty handlowe w kilku walutach obcych. Firmom aktywnie kooperującym z zagra-

nicznymi kontrahentami banki oferują limit wielowalutowy, który może ona wyko-

rzystać w dowolnej z walut (euro, dolary, funty, inne waluty). Struktura wykorzy-

stanych walut zależy wyłącznie od przedsiębiorcy, który może dawać polecenie 

przelewu w każdej walucie do wysokości przyznanego limitu. Limit przyznany jest 

na podstawie jednej umowy i jednego zestawu zabezpieczeń. Firma nie musi zawie-

rać kilku umów kredytowych na każdą walutę i przedkładać na każdą z nich odrębne 

zabezpieczenie. Poprzednie rozwiązanie oparte na kilku umowach generowało do-

datkowe koszty zarządzania i weryfikowania pozycji w każdej z walut oraz spłaca-

nie każdego kredytu z osobna. Limit wielowalutowy jest prosty w obsłudze. Wpływ 

w dowolnej walucie powoduje automatyczną spłatę kredytu  a wykorzystana część 

limitu po spłacie jest znów dostępna. 

Do finansowania bieżącej działalności niektóre banki oferują małym  i średnim 

firmom limity wieloproduktowe. W umowie zawarta jest wysokość limitu oraz 

zestaw produktów i walut, z których może firma korzystać. W ramach tego limitu 

przedsiębiorcy mogą dowolnie korzystać m.in. z kredytów odnawialnych, faktorin-

gu, akredytyw, gwarancji bankowych, kart obciążeniowych. Firma zawiera z ban-

kiem jedną umowę i przedkłada do niej odpowiednie zabezpieczenia. W skład limitu 

wieloproduktowego wchodzą produkty odnawialne, co oznacza, że po spłaceniu 

części zadłużenia firma może z nich ponownie korzystać. W ramach linii wielopro-

duktowej przedsiębiorcy mogą również dokonywać rozliczeń z kontrahentami  

w walutach obcych określonych w umowie. 

Popularnym produktem bankowym wykorzystywanym przez część małych  

i średnich firm są pożyczki, jednak wiele z nich nie spełnia kryteriów stawianych 

przez banki przy korzystaniu z tego źródła. Firmy korzystają wówczas z pożyczek 

udzielanych przez pozabankowe instytucje finansowe. Pożyczki tego typu są dobrą 

alternatywą dla standardowych ofert bankowych ze względu na szybkość rozpatry-

wania wniosków, uproszczenie procedur i mniejsze wymagania, co do zabezpieczeń 

ze strony pożyczkobiorców. Niewątpliwą zaletą takich pożyczek jest możliwość 

elastycznego ich wykorzystania na dowolny cel, związany z prowadzoną działalno-

ścią; na spłatę zobowiązań, zakup surowców i materiałów, wypłatę wynagrodzeń. 

Mogą też być wykorzystane na pomostowe finansowanie inwestycji do czasu uzy-

skania kredytu bankowego. Koszty pozyskania pożyczek z instytucji pozabanko-

wych są jednak zazwyczaj wyższe niż koszty pożyczek bankowych. 
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Leasing i faktoring 

 

Alternatywnym źródłem finansowania, w relacji do kredytów przeznaczonych 

na rozwój, jest leasing, zaś dla kredytów obrotowych – faktoring. Zainteresowanie 

leasingiem firm z sektora MSP systematycznie rośnie ze względu na większą, niż 

kredytów, dostępność tego źródła finansowania. Wykorzystując leasing przedsię-

biorca uzyskuje korzyści podatkowe i bilansowe. W przypadku leasingu operacyj-

nego cała rata (kapitałowa i odsetkowa) wliczana jest do kosztów uzyskania przy-

chodów pomniejszających podstawę opodatkowania, podobnie jak opłata wstępna 

wnoszona jednorazowo do finansującego. W leasingu finansowym tylko rata odset-

kowa pomniejsza podstawę opodatkowania, jednak firma może zaliczyć amortyzację 

do kosztów podatkowych. Zabezpieczeniem transakcji leasingowej jest przedmiot 

leasingu. Dodatkowo transakcja leasingu operacyjnego nie jest ujęta w bilansie, nie 

pogarsza więc zdolności kredytowej przedsiębiorcy. 

Firmy leasingowe tworzą dla przedsiębiorstw indywidualne rozwiązania dosto-

sowane do ich potrzeb i specyfiki działania, co pozwala na sfinansowanie nawet 

bardzo specjalistycznych maszyn i urządzeń. Przy tego typu urządzeniach warunki 

leasingowania są wprawdzie ostrzejsze niż przy maszynach typowych, jednak firmy 

mogą uruchomić działalność bądź ją rozwijać bez dysponowania środkami. Chodzi 

tu o takie warunki jak wkład własny (20–30%) wyższy niż przy typowych środkach 

trwałych (10%) oraz wyższy procent wartości środków leasingowanych przy ich 

wykupie
6
. Wykorzystując leasing, przedsiębiorca może realizować wiele inwestycji 

od prostych urządzeń czy samochodów, do zaawansowanych technologicznie linii 

produkcyjnych. 

Do finansowania operacyjnej działalności firmy wykorzystują faktoring. Pro-

dukt ten rozwija się równie szybko, jak leasing ze względu na bariery w kredytowa-

niu małych i średnich podmiotów gospodarczych. Faktoring jest obecnie traktowany 

coraz częściej jako metoda efektywnego zarządzania należnościami i zobowiąza-

niami wobec dostawców, bowiem jego wymierną korzyścią jest przede wszystkim 

poprawa płynności finansowej. Firmy faktoringowe realizują również dodatkowe, 

oprócz finansowania, funkcje na rzecz przedsiębiorców – monitorują kondycję fi-

nansową dłużników, windykują należności czy też dokonują oceny kondycji finan-

sowej przyszłych kontrahentów, co ogranicza ryzyko niewłaściwych transakcji. 

Korzyści te dają przewagę faktoringowi nad kredytem mimo wyższych kosztów 

korzystania z tego źródła niż koszty kredytów bankowych.  

Według danych GUS w roku 2013, usługi faktoringowe świadczyło 43 pod-

mioty, wśród nich było 27 przedsiębiorstw niebankowych oraz 16 bankowych. Co-

raz silniejsza konkurencja między firmami faktoringowymi wymusza modyfikację 

faktoringu w kierunku coraz lepszego dostosowania do potrzeb odbiorców usługi, 

którzy wymagają dzisiaj od produktów elastyczności w granicach kontrolowanego 

ryzyka transakcji. Wyjście z ofertą faktoringową w kierunku małych i średnich firm 

umożliwia głównie technologia informatyczna. Dziesięć lat temu klienci otrzymy-

wali w ramach faktoringu środki pieniężne w ciągu dwóch dni, obecnie w ciągu 

dwóch godzin. Komunikacja między firmą a faktorem odbywa się elektronicznie. 

                                                           
6 A. Korczyn, Leasing na nowych zasadach, Wyd. Sigma, Skierniewice 2011, s. 13. 
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Automatyzacja i standaryzacja usług obniża koszty obsługi klientów a tym samym 

koszty korzystania z faktoringu. Niektóre firmy faktoringowe stosują indywidualne 

rozwiązania, jednak są to rozwiązania droższe od klasycznych. W większym stopniu 

oparte są na kontakcie klienta z analitykiem a nie z systemem informatycznym. Ich 

zaletą jest jednak to, że umożliwiają zapewnienie finansowania firmom, które nie 

mieszczą się w sztywnych schematach wymaganych przez standaryzację lub za-

awansowaną automatyzację dużych instytucji bankowych. Tak zindywidualizowane 

usługi faktoringowe świadczą głównie pozabankowe instytucje faktoringowe.  

Finansowanie działalności przy wykorzystaniu faktoringu w ostatnich latach 

stało się popularne głównie ze względu na bezpieczny charakter produktu dla same-

go przedsiębiorcy. W przypadku, gdy kredyty obciążone były ryzykiem związanym  

z dość dużą wrażliwością na zmiany koniunkturalne, to faktoring w czasie spowol-

nienia gospodarczego w pełni zachował swoje funkcje. Ryzyko samej transakcji 

dotyczyło przede wszystkim dłużników i wierzytelności.  

 

 

Inne obce źródła finansowania 

 

W niewielkim zakresie firmy małe decydują się na emisje instrumentów 

dłużnych, bonów krótkoterminowych czy obligacji. Ta forma pozyskania kapitału 

zyskuje coraz większą popularność wśród średnich i dużych przedsiębiorstw jako 

alternatywa do kredytu bankowego. Główną zaletą emisji obligacji jest udział firmy 

w ustalaniu warunków emisji, co umożliwia ich dopasowanie do potrzeb kapitało-

wych firmy i generowanych przepływów pieniężnych zapewniających zwrot poży-

czonego kapitału. Emitenci mogą mieć wpływ na takie parametry jak: 

 wartość nominalna, 

 rodzaj i wysokość oprocentowania (stałe, zmienne), 

 częstotliwość wypłaty odsetek (kwartalne, półroczne, roczne), 

 zorganizowanie emisji w podziale na transze, 

 termin wykupu obligacji. 

Emitent może ponadto zastrzec sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji,  

w wypadku dysponowania wolnymi środkami pieniężnymi. Możliwość emisji obli-

gacji w transzach zapewnia efektywne wykorzystanie pozyskanych środków w toku 

realizacji kolejnych etapów projektu inwestycyjnego. Firmy mogą też zdecydować  

o emisji obligacji niezabezpieczonych, co wprawdzie podnosi koszty pozyskania 

kapitału, ale daje dostęp do środków. Byłoby to niemożliwe w przypadku próby ich 

pozyskania w postaci kredytów bankowych. Firmy mogą więc zbudować instrument 

umożliwiający elastyczne zarządzanie długiem. 

 

 

Podsumowanie  

 

Reasumując zauważyć należy, że małe i średnie podmioty gospodarcze korzy-

stają z różnych form finansowania swojej działalności.  O doborze tych form decy-

dują indywidualne cechy  tych podmiotów, rodzaj prowadzonej działalności czy 

poziom posiadanego kapitału własnego. Restrykcyjna polityka kredytowa banków 
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powoduje szybki rozwój leasingu i faktoringu. Coraz szersze wykorzystanie leasin-

gu przyśpiesza rozwój małych przedsiębiorstw nieposiadających majątku za-

stawczego. Leasing i faktoring są dostosowywane przez instytucje finansowe do 

potrzeb odbiorców. Rozwiązania dotyczące tych produktów są indywidualizowane, 

co przy uwzględnieniu zmienności otoczenia stwarza warunki rozwoju małych  

i średnich firm. Szersze wykorzystanie faktoringu do finansowania operacyjnej 

działalności zapewnia firmom płynność finansową i zapobiega ich upadłości. Czę-

ściej bowiem upadają podmioty, które utraciły zdolność do terminowego regulowa-

nia zobowiązań bieżących niż firmy generujące okresowo straty. W pierwszych 

trzech latach funkcjonowania upada ponad połowa nowo powstałych firm w związ-

ku z niedoborem środków na utrzymanie płynności finansowej. 

 

 
Literatura  

 

Korczyn A., Leasing na nowych zasadach, Wyd. Sigma, Skierniewice 2011. 

Leśniewski M.A., Kultura organizacyjna Małych i Średnich Przedsiębiorstw narzędziem 

rozwoju regionalnego i lokalnego, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 2015,  

nr 1. 

Prędkiewicz K., Prędkiewicz P., Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 

802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014.  

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107  

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_pl.pdf. 

Tomaszkiewicz B., Kapiszewski J., Mała firma , duży kłopot z kredytem, „Dziennik Gazeta 

Prawna” 9.10.2014, nr 196. 

  

 

EXTERNAL SOURCES OF FINANCING SMALL AND MEDIUM  

ENTERPRISES IN POLAND 

 

Summary 

 

The article presents the scope of use of various forms of financing for small and me-

dium-sized businesses. Only one fifth of companies uses retained earnings to finance devel-

opment. In over 40 % companies expansion is financed from overdraft, while in every third 

business from bank loans in a credit account. Small businesses face many barriers such as 

lack of collateral, high costs and the high risk of bankruptcy when they want to use bank 

credit. This speeds up financing investments with leasing and operating activities through 

factoring. In 2013, the percentage of firms using leasing and factoring in Poland and in the 

European Union was similar and amounted to over 38%. Companies in Poland benefited from 

subsidized bank loans to the same extent as in the EU. 
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LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ROZWOJU MIKRO,  

MAŁYCH I ŚREDNICH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono zakres wykorzystania leasingu do finansowania 

rozwoju mikro, małych i średnich firm (MMSP). Firmy te finansują swoją działal-

ność głównie ze środków własnych wniesionych przez właścicieli oraz wygospoda-

rowanych zysków. W celu przyspieszenia rozwoju korzystają również ze środków 

obcych głównie w postaci leasingu.  Kredyty bankowe stanowią tylko 16% łącznych 

źródeł finansowania i są trudniej dostępne niż leasing. Z leasingu w największym 

stopniu korzystały w latach 2009–2014 podmioty z sektorów: opieka zdrowotna  

i pomoc społeczna (47% firm) oraz działalność produkcyjna (46,5% firm). W celu 

przyśpieszenia rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynku firmy z obszaru 

MMSP wykorzystywały leasing jako źródło finansowania zakupów nowocześniej-

szych maszyn i urządzeń oraz wymiany maszyn i urządzeń na bardziej zaawanso-

wane technologicznie. Leasing stanowił również źródło finansowania środków 

transportu. 

 

Słowa kluczowe: mikro, małe, średnie firmy, leasing, kredyt 

 

 

Wprowadzenie 

 

Każdy podmiot gospodarczy niezależnie od wielkości potrzebuje środków na 

rozwój. Małe firmy w pierwszym okresie swojej działalności rozwijają się głównie 

dzięki wykorzystywaniu środków własnych oraz środków pożyczonych od rodziny  

i znajomych.  Dopiero po ustabilizowaniu swojej pozycji na rynku mogą sięgać po 

środki obce w postaci kredytów i pożyczek, leasingu czy faktoringu. Zdolność jed-

nak sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMS) do korzystania ze 

źródeł obcych jest ograniczona wieloma czynnikami zarówno wewnętrznymi 

(przedsiębiorczość kadry menedżerskiej, rentowność działalności, zasoby majątko-

we i ich wartość zastawcza), jak i zewnętrznymi (system podatkowy, dynamika 

rozwoju gospodarczego, system finansowy i polityka monetarna państwa). Do fi-

nansowania działalności operacyjnej małe firmy mogą skorzystać z mikrofaktoringu 

bądź kredytu obrotowego. Wykorzystanie mikrofaktoringu do finansowania działal-
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ności operacyjnej pozwala na uwolnienie wygospodarowanych środków na rozwój. 

Inwestycje rozwojowe firmy te mogą finansować z kredytów bądź leasingu. W wa-

runkach ograniczonych zdolności kredytowych szansą przyspieszenia rozwoju ma-

łych podmiotów gospodarczych jest szersze wykorzystanie leasingu. 

Celem artykułu jest pokazanie roli i zakresu wykorzystania leasingu do finan-

sowania rozwoju przez podmioty z obszaru MMSP. Znaczenie podjętego w artykule 

problemu wynika z roli jaką pełnią te podmioty w rozwoju gospodarczym Polski,  

w przyroście PKB i tworzeniu miejsc pracy. W gospodarce polskiej przedsiębior-

stwa z sektora MMSP stanowią ponad 99% ogólnej liczby niefinansowych podmio-

tów gospodarczych. O ich roli świadczy ponadto 70% udział zarówno w tworzeniu 

PKB, jak i w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw
1
. 

 

 

Podstawowe cechy leasingu 

 

Leasing jest specyficzną formą finansowania rozwoju przedsiębiorstw, pozwa-

lającą na użytkowanie rzeczowych składników majątkowych bez potrzeby nabywa-

nia ich na własność. Ta forma realizowania inwestycji cieszy się coraz większą 

popularnością na polskim rynku. Najczęściej korzystają z niej firmy zaliczane do 

sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Leasing może stanowić doskonały 

sposób na rozwój tych podmiotów, ponieważ korzystanie ze środków trwałych na 

podstawie umowy leasingowej daje podobne efekty, jak posiadanie ich na własność. 

W okresie kryzysu banki ograniczają akcję kredytową, zwłaszcza kredyty długoter-

minowe zaciągane na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w związku ze 

wzrostem ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych i nieodzyskania środków.  

W tych warunkach firmy szerzej korzystają z leasingu. 

Leasing charakteryzuje się dużą elastycznością w finansowaniu inwestycji. Jak 

zauważają J. Grzywacz i M. Burżacka-Majcher: „istnieje możliwość dopasowania 

umów do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa zwłaszcza, że leasing ewoluuje 

w kierunku łączenia formy usługi finansowej z pakietem świadczeń dodatkowych, 

obejmującym wykonywanie niektórych rutynowych czynności z zakresu obsługi  

i zarządzania pozyskanym środkiem trwałym lub wartościami niematerialnymi  

i prawnymi. Dodatkowo przedsiębiorstwo zainteresowane leasingiem może wpły-

wać w fazie wytwarzania na kształt przedmiotu leasingu i jego przydatność gospo-

darczą”
2
. 

Z punktu widzenia rodzaju dobra będącego przedmiotem umowy leasingowej 

można wyróżnić
3
: 

1. Leasing ruchomości (ruchomych dóbr inwestycyjnych) stosowany w działal-

ności gospodarczej i obejmujący maszyny, urządzenia, komputery, sprzęt biu-

rowy, środki transportu itp. 

                                                           
1 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, 

PARP, Warszawa 2013, s. 167, 170, 172.   
2 J. Grzywacz, M. Burżacka-Majcher, Leasing w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa 2007, s. 47. 
3 Ibidem, s. 39–41. 
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2. Leasing nieruchomości związany jest z odpłatnym oddaniem nieruchomości do 

czasowego korzystania. Najczęściej dotyczy magazynów, budynków fabrycz-

nych, hoteli, centrów handlowych. Taka umowa ma zwykle formę tzw. leasin-

gu procentowego, w którym wysokość opłat za użytkowanie rzeczy, ustala się 

w stosunku procentowym, do kwoty uzyskanej przez leasingobiorcę ze sprze-

daży produktów lub świadczonych usług. Innym rodzajem umowy jest leasing 

nieruchomości z wykorzystaniem spółki celowej. Spółka celowa zakładana jest 

specjalnie do konkretnej umowy leasingowej, a jej właścicielem w dużej części 

jest spółka leasingowa i przyszły korzystający. Środki na zakup nieruchomości 

spółka otrzymuje od banku, z wykorzystaniem gwarancji firmy leasingowej. 

Po zakończeniu umowy leasingu oraz spłacie kredytu, korzystający odkupuje 

udziały w spółce celowej od firmy leasingowej i zostaje jedynym właścicielem 

akcji spółki, która dysponuje nieruchomością. 

3. Leasing dóbr konsumpcyjnych wykorzystywany przez korzystającego do za-

spokajania własnych potrzeb, dotyczy dóbr trwałego użytku osobistego lub  

w gospodarstwach domowych (samochody osobowe, sprzęt AGD, telewizory 

itp.). 

4. Leasing dóbr unikatowych stosowany jest w działalności gospodarczej. Przed-

mioty tego rodzaju leasingu mają specyficzne cechy przydatne zwykle okre-

ślonemu przedsiębiorstwu (np. systemy informatyczne, linie produkcyjne, uni-

katowe konstrukcje). W związku z tym finansujący składa zamówienie na 

przedmiot leasingu u producenta, według precyzyjnych zaleceń korzystające-

go. Umowy zawierane na dobra unikatowe mają zwykle charakter długotermi-

nowy, a po ich zakończeniu leasingobiorca jest zobowiązany do nabycia 

przedmiotu leasingu.  

Popularność leasingu, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw, 

wynika z łatwości dostępu do tej formy finansowania inwestycji, a także z faktu, że 

zawarcie umowy jest stosunkowo szybkie i nieskomplikowane
4
. Leasing ułatwia 

firmom dostęp do nowoczesnych technologii. Szybki rozwój techniki i technologii 

wymusza bowiem wymianę zużywających się ekonomicznie dóbr inwestycyjnych 

na nowoczesne urządzenia, maszyny czy linie technologiczne. 

Leasing daje ponadto korzyści podatkowe. W przypadku wykorzystania le-

asingu operacyjnego pełną ratę odsetkową oraz kapitałową wlicza się do kosztów 

uzyskania przychodów. Koszty uzyskania przychodu mogą zostać również powięk-

szone przez korzystającego o kwotę przedpłaty oraz opłaty manipulacyjne
5
. Amor-

tyzację od tych środków nalicza leasingodawca. VAT od przedmiotu leasingu jest 

rozłożony w czasie i płatny oraz odliczany stopniowo razem z ratami leasingowymi. 

Po spłacie ostatniej raty przedsiębiorca może zdecydować czy wykupi przedmiot za 

z góry ustaloną w umowie kwotę, czy zrezygnuje z niego.  Typowe maszyny i urzą-

dzenia czy środki transportu są wykupywane zazwyczaj za kwotę równą 1% warto-

ści przedmiotu leasingu, zaś maszyny i urządzenia specjalistyczne, na które popyt 

jest mocno ograniczony są wykupywane za kwotę równą 10–25% wartości tego 

                                                           
4 J. Brodowska-Szewczuk, Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 

Administracja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach nr 83, 

Siedlce 2009, s. 141. 
5 J. Grzywacz, M. Burżacka- Majcher, Leasing..., s. 49. 
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przedmiotu. Leasing operacyjny pozwala na osiąganie korzyści bilansowych. Trans-

akcja leasingu operacyjnego nie jest ujmowana w bilansie jako zobowiązanie,  

w związku z tym nie zmniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Firma ma 

zatem szersze możliwości korzystania z alternatywnych obcych źródeł finansowa-

nia. 

W warunkach korzystania z leasingu finansowego tylko część odsetkowa raty 

leasingu może być wliczana do kosztów uznanych za koszty uzyskania przychodów. 

Przedmiot leasingu jest składnikiem majątku przedsiębiorcy, zatem może on nali-

czać w ciężar kosztów amortyzację. VAT natomiast jest płacony w całości z góry 

przy pierwszej racie leasingowej. Po zapłaceniu ostatniej raty leasingowej przedsię-

biorca staje się właścicielem leasingowanych środków. Nie ma więc wyboru, jak 

przy korzystaniu z leasingu operacyjnego. Nowym rozwiązaniem, korzystnym dla 

przedsiębiorców, jest możliwość wskazania podczas trwania umowy innego przed-

siębiorcy, który przejmie od niego leasingowany przedmiot. Taki zabieg może być 

potrzebny nie tylko wówczas, gdy przedsiębiorca straci zdolność do obsługi rat, ale 

również wówczas, gdy na rynku pojawią się nowoczesne maszyny i urządzenia  

i będzie chciał z nich skorzystać. Operacja zamiany korzystającego z przedmiotu 

leasingu może odbyć się za zgodą finansującego. Należy dodać, że nowy nabywca, 

który przejął przedmiot leasingu ma również prawo do odpisów podatkowych. 

Pomimo wielu zalet, leasing  może być źródłem finansowania jedynie środków 

trwałych. Działalność operacyjna, zakup materiałów, usług obcych, energii musi być 

finansowana środkami własnymi, kredytem bankowym lub faktoringiem. Istotną 

wadą leasingu jest to, że przedmioty leasingu nie są własnością firmy korzystającej  

z nich. Kolejną niedogodność mogą stanowić wysokie koszty związane z długim 

okresem trwania umowy oraz z kosztami poniesionymi przez finansującego. Na 

wielkość opłat wpływa również ryzyko ponoszone przez firmę leasingową, usługi 

dodatkowe, a także marża zysku
6
. 

W przypadku niedotrzymania warunków umowy (np. nieregulowania płatności 

w terminie, wprowadzania modyfikacji w urządzeniach bez zgody właściciela) fi-

nansujący może rozwiązać umowę leasingową. Korzystający może być wówczas 

obciążony dodatkowymi kosztami i utracić urządzenie co wiąże się z zaprzestaniem 

prowadzonej przez niego działalności. Firma wykorzystująca leasingowany przed-

miot musi ponadto uiszczać opłaty, nawet jeśli nie ma możliwości korzystania  

z niego ze względu na jego uszkodzenie lub utratę. 

 

 

Przesłanki korzystania z leasingu przez podmioty MMSP 

 

Przedsiębiorstwa w Polsce coraz szerzej korzystają z leasingu jak źródła finan-

sowania rozwoju. W 1995 roku udział leasingu w finansowaniu inwestycji wynosił 

w Polsce 4,5% i był najniższy w regionie Europy Centralno-Wschodniej. W 2013 

roku udział ten wzrósł do 14,2%, co pozwoliło wyprzedzić m.in. Bułgarię, Rumunię, 

Czechy i Austrię oraz zbliżyć się do środkowoeuropejskiego poziomu zaangażowa-

nia leasingu w finansowaniu inwestycji (15%). W 2013  roku udział ruchomości 

                                                           
6 Ibidem, s. 55. 
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finansowanych przez leasing wyniósł w Polsce powyżej 30%. Podobny wynik osią-

gnęły tylko Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Łotwa i Estonia.    

W 2014 roku przeprowadzono badania dotyczące zakresu korzystania z tej 

formy finansowania. Ponad 42% wszystkich badanych i 72,2% korzystających  

z leasingu stwierdziło, że leasing jest bezpieczniejszą niż kredyt formą finansowania 

rozwoju firm. Prawie 72% firm korzystających z leasingu twierdzi, że jest to bar-

dziej elastyczny instrument finansowy niż kredyt, a 65,5% z nich sądzi, że firmy 

leasingowe są bardziej przyjazne niż banki
7
. 

Leasing jest najpopularniejszym instrumentem zewnętrznego finansowania mi-

krofirm oraz podmiotów z sektora MSP. Z leasingu korzysta ponad 28% mikrofirm, 

zatrudniających od 1 do 9 osób, ponad 51% małych podmiotów gospodarczych,  

w których zatrudnienie nie przekracza 50 osób i 64,3%  firm średniej wielkości,  

w których zatrudnienie kształtuje się w przedziale 50–249 pracowników (tab. 1). 

Najwięcej korzystających (leasingobiorców) jest jednak wśród mikroprzedsię-

biorstw, gdyż stanowią one prawie 60% wszystkich firm działających w Polsce. 

 
Tabela 1 

Struktura firm z obszaru MMSP korzystających z leasingu w latach 2009–2013 
 

Wielkość firmy Struktura (%) 

Mikro 28,4 

Małe 51,1 

Średnie 64,3 

Źródło: M. Starczewska-Krzysztoszek, Mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 

leasingu, Warszawa 21.10.2014, www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014). 

 

Z leasingu korzystają zarówno firmy nastawione na przetrwanie w pierwszym 

okresie działalności, jak i firmy ukierunkowane  na rozwój. Firmy korzystają z le-

asingu dla realizacji swoich strategicznych celów takich jak
8
: 

 utrzymanie się na rynku (38,6%), 

 wzrost sprzedaży (18,7%), 

 wzrost udziału w rynku (15,9%), 

 wzrost zysku (12,2%), 

 zapewnienie pracy i dochodu właścicielowi i jego rodzinie (9,3%). 

Analizując powyżej podaną strukturę celów firm, należy podkreślić, że firmy 

korzystają z leasingu głównie, aby przyspieszyć rozwój bądź przez wzrost sprzedaży 

i zysku, bądź przez zwiększenie udziału w rynku (46,8%). Tylko co dziesiąta firma 

stawia sobie za cel zapewnienie miejsc pracy i dochodów właścicieli. Świadczy to  

o biznesowym charakterze podjętej przez nie działalności. W tabeli 2 pokazano 

struktura MMSP według rodzaju prowadzonej działalności. 

 

 

 

                                                           
7 20 lat rynku leasingu w Polsce, ZPL i Konfederacja Lewiatan, Warszawa 21.10.2014, 

www.leasing.org.pl (30.12.2014). 
8 M. Starczewska-Krzysztoszek, Mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa potrzebują leasingu, 

Warszawa 21.10.2014, www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014). 
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Tabela 2 

Struktura MMSP korzystających z leasingu w latach 2009–2013 według  

sektorów gospodarki (%) 

Sekcja gospodarki Korzystający 

1. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 47,0 

2. Działalność produkcyjna 46,5 

3. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 39,0 

4. Transport i gospodarka magazynowa 38,3 

5. Handel hurtowy i detaliczny 28,7 

6. Budownictwo 25,0 

7. Informacja i komunikacja 23,9 

8. Zakwaterowanie i gastronomia 22,9 

9. Obsługa nieruchomości 22,7 

10. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 20,5 

Źródło: M. Starczewska-Krzysztoszek, Mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 

leasingu, Warszawa 21.10.2014, www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014). 

    

Najczęściej z leasingu korzystają firmy z sektorów szeroko pojętej opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej. W podobnym stopniu na tę formę finansowania 

zdecydowały się także podmioty prowadzące działalność produkcyjną, które pozy-

skiwały w ten sposób maszyny i urządzenia oraz środki transportu. Prawie 40% firm 

prowadzących działalność naukową i techniczną, transportową  oraz magazynową 

korzystało z leasingu. Wiele urządzeń w obszarze działalności naukowej i technicz-

nej jest drogich, a uzyskanie na ich finansowanie kredytu byłoby niemożliwe, 

zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę ryzyko związane z wynikami badań. Tylko co 

piąta firma prowadząca działalność w obszarze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa 

finansowała środki trwałe w formie leasingu. 

Mikro i małe firmy korzystają z leasingu, gdy brakuje możliwości zaciągnięcia 

kredytów bankowych. Dostrzegają one bariery w korzystaniu z kredytów banko-

wych w
9
: 

 niechęci banków do udzielania kredytów MSP ze względu na większe ryzyko 

(21,6% firm), 

 wysokości oprocentowania  (29,7%), 

 konieczności posiadania zabezpieczeń (13,7%), 

 wysokości prowizji (8,4%), 

 pozostałych czynników (26,7%). 

Banki podejmują decyzję o kredytowaniu firm, które działają na rynku co naj-

mniej 3 lata. Wymagają przy tym kilkukrotnych zabezpieczeń kredytów w postaci 

nieruchomości, lokat bankowych, akcji lub udziałów, obligacji bądź innych dóbr 

materialnych łatwo zbywalnych. Dla finansującego (leasingodawcy) zabezpiecze-

niem jest przedmiot umowy. On jest bowiem właścicielem oddanych w leasing 

środków. Leasingodawcy żądają jednak, podobnie jak banki przy finansowaniu 

inwestycji kredytem bankowym, wkładu własnego równego 20% wartości finanso-

wanego przedmiotu. Od przedsiębiorstw prowadzących działalność krócej niż pół 

                                                           
9 www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014). 
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roku firmy leasingowe wymagają wkładu własnego 30%, a od działających pół roku 

do roku ok. 25%. Zależy to również od rodzaju prowadzonej działalności. Im bar-

dziej ryzykowna jest branża, w której działa firma, tym wkład musi być wyższy. 

 

 

Rola leasingu w strukturze źródeł finansowania inwestycji 

 

Leasing jest wykorzystywany do finansowania rozwoju mikro, małych i śred-

nich podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich działalności.  

 
Tabela 3 

Źródła finansowania inwestycji przez firmy z obszaru MMSP  

korzystające z leasingu w 2014 roku 
 

Źródło Struktura (%) 

Kapitały własne 37 

Leasing 24 

Zysk zatrzymany 18 

Kredyty bankowe 16 

Środki UE 4 

Pożyczki od rodziny 1 

Źródło: M. Starczewska-Krzysztoszek, Mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 

leasingu, Warszawa 21.10.2014, www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014). 

 

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 3, mikro, małe i średnie firmy 

finansują swoją działalność głównie ze środków własnych wniesionych przez wła-

ścicieli (37%) i wygospodarowanych (18%). Środki te stanowią 55% łącznych źró-

deł finansowania. Drugim  zasadniczym źródłem finansowania jest leasing zaś kre-

dyt bankowy stanowi tylko 16% łącznych źródeł finansowania tych firm. 

Firmy leasingowe finansują zakupy maszyn i urządzeń oraz środków transpor-

tu również dla start-upów. Firmy leasingowe podejmują się finansowania start-upów 

dopiero uruchamiających działalność, ale są bardzo ostrożne przy finansowaniu 

specjalistycznego sprzętu, z powodu ryzyka i trudności w zbyciu takiego sprzętu  

w przypadku upadłości podmiotu gospodarczego. Stosują też limity wydatków, np. 

finansują samochody osobowe do kwoty 120 tys. złotych. Podstawą finansowania 

start-upów są biznesplany, w których muszą być pokazane szanse utrzymania się 

firmy na rynku, szacunkowe obroty i potencjalni klienci. O ile w przypadku firm 

funkcjonujących na rynku  leasingodawcy stosują uproszczone procedury i nie wy-

magają dokumentów uwierzytelniających działalność o tyle w wypadku start-upów 

do zawarcia umowy leasingowej potrzeba wielu dokumentów m.in.: 

 umowa spółki oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej (spółka cywil-

na) lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne) lub 

umowa spółki, odpis z KRS (spółka jawna, spółka partnerska, spółka koman-

dytowa, spółka komandytowo-akcyjna) lub odpis z KRS (spółka akcyjna, spół-

ka z o.o.), 

 zaświadczenie o numerze REGON i NIP, 

 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości wobec budżetu oraz 

zaświadczenie o obrotach lub dochodzie brutto za ostatnie 12 miesięcy, 
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 ksero dowodu osobistego, 

 bankowa karta wzorów podpisów. 

Leasingodawcy zazwyczaj dokładnie kontrolują firmy start-up. Sprawdzają nie 

tylko w bazach dłużników firm, ale również w bazach dotyczących klientów indy-

widualnych. Stosowane są ponadto zabezpieczenia zazwyczaj na kwotę wyższą niż 

wartość przedmiotu leasingu
10

.  

 
Tabela 4 

Cele inwestycyjne firm z obszaru MMSP korzystających z leasingu w 2014 roku 
 

Przedmiot leasingu % firm 

Zakup maszyn i urządzeń w związku z zastosowaniem innowacyjnej technologii 45,9 

Zakup maszyn i urządzeń o podobnych parametrach do posiadanych 36,7 

Wymiana maszyn i urządzeń na bardziej zaawansowane technologicznie 30,5 

Wymiana starych maszyn na nowe o podobnych parametrach 27,0 

Budowa lub zakup budynków 18,0 

Zakup samochodów ciężarowych i naprawczych 17,0 

Zakup sprzętu komputerowego 16,2 

Źródło: M. Starczewska-Krzysztoszek, Mikro, małe, i średnie przedsiębiorstwa potrzebują 

leasingu, Warszawa 21.10.2014, www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014). 

 

Jak wykazują dane zamieszczone w tabeli 4 w pierwszej kolejności przedsię-

biorcy poprzez leasing finansują zakup nowych maszyn i urządzeń w związku  

z zastosowaniem innowacyjnej technologii. Prawie 37% zakupu maszyn i urządzeń, 

podobnych do już posiadanych, jest finansowane przez leasingodawców. Zakupy te 

mają na celu rozwój zdolności produkcyjnych i ekspansję na nowe rynki zbytu. Co 

trzecia firma wykorzystuje leasing do finansowania wymiany maszyn i urządzeń na 

nowocześniejsze lub finansowania wymiany maszyn już zużytych. 

W 2014 roku firmy korzystające z leasingu w celu umocnienia swojej pozycji 

na rynku wdrażały innowacje organizacyjne, marketingowe, produktowe i proceso-

we. Innowacje te miały na celu nie tylko utrzymanie produkcji i sprzedaży dotych-

czasowych produktów i usług (40% firm), ale przede wszystkim uruchamianie in-

nowacyjnych, nowych produktów i usług i ich promocję na rynku (60% firm). Na 

najbliższe dwa lata firmy z sektora MMSP planują inwestycje zwiększające zdolno-

ści produkcyjne (42,9%) oraz inwestycje modernizacyjne i innowacyjne (57,2%)
11

.  

 

 

Podsumowanie 

 

Dostarczając niezbędnych składników majątku trwałego, leasing pozwala fir-

mom na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. Daje bowiem możliwość 

korzystania z różnego rodzaju środków transportu, maszyn i urządzeń, sprzętu IT, 

                                                           
10 B. Tomaszkiewicz, Leasing jest dostępny również dla start-upów, „Dziennik Gazeta 

Prawna” 2.12.2014, nr 233, s. D3. 
11M. Starczewska-Krzysztoszek, Znaczenie leasingu dla rozwoju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, Warszawa 2.01.2014, www.konfederacjalewiatan.pl (30.12.2014). 
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maszyn rolniczych i budowlanych, a nawet sprzętu medycznego. Leasing jest bar-

dziej dostępnym źródłem finansowania niż kredyty bankowe, a dodatkowo firmy 

uzyskują korzyści podatkowe pomniejszając ratami leasingowymi podstawę opodat-

kowania,  zwłaszcza przy leasingu operacyjnym. Firmy korzystające z leasingu są 

bardziej dojrzałe biznesowo, nastawione na rozwój przez inwestycje innowacyjne, 

ekspansję zewnętrzną, budowanie wizerunku wiarygodnej firmy i budowanie nowo-

czesnych kanałów dystrybucji. Aby mogły realizować te cele, potrzebne są źródła 

finansowania. Środki własne nie są wystarczające na finansowanie dynamicznego 

rozwoju. Firmy te wobec ograniczonego dostępu do kredytów bankowych będą 

szerzej korzystać z leasingu. Rola  zewnętrznych, obcych źródeł finansowania bę-

dzie wzrastać wraz z rozwojem firm i umacnianiu ich  pozycji na rynku. 
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LEASING AS A SOURCE OF DEVELOPMENT FINANCING OF MICRO,  

SMALL AND MEDIUM BUSINESSES 
 

Summary 
 

The article presents the extent of leasing use to finance the development of micro, small 

and medium enterprises (MSMEs). These companies finance activities mainly from their own 

funds contributed by owners and generated profits. In order to accelerate development they 

also use external funds mainly in the form of leasing. Bank loans account for only 16% of the 

total funding and are less accessible than leasing. In 2009–2014 leasing was mostly availed by 

entities from such sectors as health care and social assistance (47% of companies) and manu-

facturing (46.5% of companies). In order to accelerate the expansion and strengthening the 

market position in the area of MSME companies use leasing as a financing source for pur-

chasing modern machinery and equipment and the replacement of machinery and equipment 

for the more technologically advanced. Leasing also serves as a source of funds for purchases 

of transport means. 
 

Keywords: micro, small, medium enterprises, leasing, bank loans 
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JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW  

RODZINNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH BANKÓW  

SPÓŁDZIELCZYCH 

 

 

Streszczenie 

 

Przedsiębiorstwa rodzinne od dziesięcioleci stanowią znaczną siłę gospodarczą 

w większości krajów na świecie, wiele z nich korzysta także z różnych obcych źró-

deł finansowania, w szczególności z kredytów bankowych. Celem niniejszego arty-

kułu jest ocena jakości portfela kredytowego przedsiębiorstw rodzinnych na pod-

stawie danych finansowych, według stanu na dzień 30.06.2014 roku, wybranych 

banków spółdzielczych. Jakość portfela kredytowego mierzona jest udziałem należ-

ności zagrożonych w należnościach ogółem. Wyniki badania wskazują, że jakość 

portfela kredytowego przedsiębiorców rodzinnych w badanej populacji jest nieco 

lepsza od jakości całego portfela kredytów gospodarczych, jednak gorsza niż  

w przypadku kredytów udzielanych innym grupom klientów czy średniej w banku. 

Jakość portfela kredytowa firm rodzinnych jest także zróżnicowana w grupie firm 

przed sukcesją i po sukcesji. 

 

Słowa kluczowe: firmy rodzinne, jakość portfela kredytowego, banki spółdzielcze 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi w Polsce, w Unii Europejskiej i innych 

krajach, przedsiębiorstwa rodzinne mają bardzo znaczący udział w sektorze MSP,  

w tym szczególnie duży w grupie małych podmiotów gospodarczych. Są to również 

klienci banków, korzystający podobnie jak inni przedsiębiorcy z kredytów banko-

wych, o różnej wiarygodności i zdolności kredytowej. 

Celem artykułu jest ocena jakości portfela kredytowego przedsiębiorstw ro-

dzinnych w wybranych bankach spółdzielczych według danych za pierwsze półro-

cze roku 2014. Analizę oparto na danych pierwotnych, które pochodzą z czterech 

banków spółdzielczych zróżnicowanych zarówno pod względem wielkości, jak  

i lokalizacji. 
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Definicja i specyfika firm rodzinnych 

 

Przedsiębiorstwa rodzinne od dziesięcioleci stanowią znaczną siłę gospodarczą 

w większości krajów na świecie. W Polsce najbardziej popularną formą prawną 

prowadzenia działalności jest działalność gospodarcza osoby fizycznej, co skutkuje 

tym, że założyciele firm rodzinnych nie tylko są w nich zatrudnieni, ale także  

w większości wypadków są ich założycielami (w ok. 91% przypadków)
1
. Pomimo 

tego zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków brakuje zgody co do jednolitej 

definicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Mieszczą się w tej kategorii zarówno małe 

podmioty rodzinne, jak i duże przedsiębiorstwa kontrolowane przez jedną czy kilka 

rodzin.  

Firmy rodzinne mogą być postrzegane jako te, w których członkowie rodziny 

posiadają więcej niż 50% udziałów, są aktywnie włączeni w proces zarządzania przed-

siębiorstwem i mają decydujący głos decyzyjny
2
 lub jako takie podmioty, w których 

założyciel lub członek rodziny są osobami zarządzającymi firmą i mają realny wpływ 

na podejmowanie decyzji
3
. Firmy rodzinne mogą być też definiowane jako podmioty 

będące własnością jednej osoby lub członków jednej rodziny
4
 czy też firmy, w których 

ich założyciel bądź następcy wśród jej udziałowców zajmują główne stanowiska  

w zarządzie firmy albo jej radzie nadzorczej
5
.  

Dosyć często firma rodzinna definiowana jest jako przedsiębiorstwo, którego 

właścicielem jest rodzina, a przynajmniej dwóch jej członków pracuje w przedsiębior-

stwie, w tym sprawując funkcje kierownicze
6
.  

W niektórych badaniach jako firmę rodzinną traktuje się każdy podmiot go-

spodarczy z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw o dowolnej formie 

prawnej zarejestrowany i działający w Polsce, w którym
7
: 

 wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków rodziny, 

 co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie przedsię-

biorstwem, 

 członkowie rodziny posiadają znaczące udziały (większościowe). 

                                                           
1 A. Pawlak, Sukcesja w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, w: Firmy rodzinne – 

współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. A. Marjański, M.R. Contreras Loera, 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. I, Łódź 2014, s. 57. 
2 A. Di Giuli, S. Caseli, S. Gatti, Are small family firms financial sophisticated, „Journal of 

Banking and Finance” 2011, nr 35, s. 2931–2944. 
3 R. Anderson, D.M. Reeb, Founding family ownership and firm performance: evidence from 

the S&P500, „Journal of Finance” 2003, nr 58, s. 1301–1329. 
4 M. Wallman, Family matters – the complexities of relationships in the small family firm,  

w: SME,s in modern economics. Selected issues, red. J.E. Wasilczuk, K. Zięba, Politechnika 

Gdańska, Gdańsk 2008, s. 229. 
5 A. Surdej, K. Wach, Przedsiębiorstwo rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 

2010, s. 15–16. 
6 K. Safin, J. Pluta, Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza 

wstępnych wyników badań, w: Firmy rodzinne…, s. 26. 
7 PARP, Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, Warszawa 2009, s. 50. 
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Warto zauważyć, że do definiowania firm rodzinnych wykorzystywane są 

również kryteria subiektywne, takie jak: chęć utrzymania kontroli firmy przez rodzi-

nę, postrzeganie własnej firmy jako rodzinnej, budowanie etosu firmy rodzinnej
8
. 

Brak jednoznacznej definicji firmy rodzinnej stanowi niedogodność dla bada-

czy – utrudnia, a często wręcz uniemożliwia prowadzenie badań porównawczych. 

Rozbieżności w definiowaniu pojęcia przedsiębiorstwa rodzinnego wpływają na 

wyniki badań dotyczących tej grupy przedsiębiorstw. Na przykład przyjęcie różnych 

definicji firmy rodzinnej prowadzi do m.in. następujących wniosków
9
: 

 liczba firm rodzinnych zmienia się w przedziale od 4,1 mln do 20,3 mln, 

 liczba zatrudnionych w firmach rodzinnych zawiera się w przedziale od 19,8 

mln do 77,2 mln osób, 

 firmy rodzinne mają od 12% do 49% udziału w wytworzonym PKB. 

Przegląd literatury przedmiotu pozwala wyodrębnić cztery podstawowe ujęcia 

przedsiębiorstwa rodzinnego oparte na
10

: 

 kryterium własności, 

 kryterium własności i zarządzania, 

 kryterium prawnym, 

 pozostałych kryteriach. 

Zgodnie z kryterium własności przedsiębiorstwo rodzinne to takie, w którym 

rodzina dysponuje większościowym pakietem głosów.  

Zgodnie z kryterium własności i zarządzania przedsiębiorstwo rodzinne to 

podmiot gospodarczy, w którym: 

 rodzina dysponuje większościowym pakietem głosów lub taki większościowy 

pakiet głosów bezpośrednio lub pośrednio kontroluje, 

 zarządzający są członkami jednej rodziny dominującej. 

Kryterium własności i zarządzania zostało wykorzystane do stworzenia wskaź-

nika SFI (Substantial Family Influence) zaproponowanego przez S.B. Kleina
11

. 

Zgodnie z tą koncepcją kluczowe znaczenie dla wyodrębnienia firm rodzinnych ma 

kontrola rozumiana jako własność, zarządzanie i nadzór. Syntetyczny wskaźnik SFI 

to suma wskaźników struktury udziału rodziny we własności przedsiębiorstwa,  

w radzie nadzorczej, w zarządzie. 

Zgodnie z kryterium prawnym firmy rodzinne to podmioty, których 

właścicielami w drodze dziedziczenia lub wkładu kapitałowego są członkowie 

jednej rodziny. 

Charakteryzując firmy rodzinne warto podkreślić niektóre z ich cech. Jedną  

z nich jest to, że właściciele rodzinni będą preferować utrzymanie kontroli nad 

wzrostem wartości przedsiębiorstwa. Zakładanie i prowadzenie firm rodzinnych 

                                                           
8 A. Surdej, Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw 

nisko rozwiniętych: zarys problematyki, w: Firmy rodzinne…, s. 256. 
9 M. Shanker, J.H. Astrachan, Myth and realities: family businesses’ contribution to the US 

economy. A framework for assessing family business statistics, „Family Business Review” 

1996, nr 2, s. 107–123. 
10 M. Stradomski, Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, 

Warszawa 2010, s. 24–48. 
11 S.B. Klein, Family businesses in Germany. Significance and structure, „Family Business 

Review” 2000, nr 3, s. 157–181. 
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bywa utożsamiane z działaniami na przetrwanie w niekorzystnych warunkach ryn-

kowych, jako zabezpieczenie rodzin
12

. Ponadto z ogółu podmiotów gospodarczych 

wyróżnia je element sukcesji
13

. A sposób prowadzenia działalności podyktowany 

jest w dużej mierze osobistymi cechami ich założycieli i sukcesorów. Te preferencje 

dotyczą między innymi niskiego stopnia akceptacji ponoszonego ryzyka
14

. W takich 

podmiotach pewne wartości są przekazywane z pokolenia na pokolenie i to może 

powodować, że zarządzanie finansami, w tym inwestowanie nadwyżek finanso-

wych, jest bardziej konserwatywne
15

. 

Warto zauważyć, że w praktyce bankowej nie ma wydzielonej, jako odrębnego 

segmentu klientów, grupy przedsiębiorstw rodzinnych, choć bankowcy zauważają 

specyfikę takich podmiotów, najczęściej wskazując na kryterium własności i zarzą-

dzania jako podstawę ich odrębności
16

.  

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto definicję przedsiębiorstwa ro-

dzinnego opartą na kryterium własności i zarządzania wykorzystującą wskaźnik SFI. 

Jako firma rodzinna będzie traktowany każdy podmiot, zgodnie zresztą z założenia-

mi w większości badań, w których stosowano wskaźnik SFI
17

, dla którego wskaźnik 

SFI będzie wyższy od jedności. 

  

 

Jakość portfela kredytowego banków spółdzielczych w Polsce w I połowie 

2014 roku 

 

Jakość portfela kredytowego banków może być mierzona z wykorzystaniem 

wielu różnych metod i narzędzi, jednak zasadniczo koncentruje się na ocenie po-

ziomu ryzyka portfelowego, a najbardziej popularnym wskaźnikiem, który na taką 

ocenę pozwala, jest wskaźnik udziału należności zagrożonych, mierzony jako udział 

– wyrażony w procentach – należności zakwalifikowanych do kategorii zagrożonych 

w należnościach ogółem. Należności od klientów banków do kategorii zagrożonej 

kwalifikuje się zwykle na podstawie wewnętrznych regulacji banków, które oparte 

                                                           
12 E. Więcek-Janka, A. Kujawińska, Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw 

rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług 

nr 595, Szczecin 2010, s. 59. 
13 O. Martyniuk, Wartość przedsiębiorstwa rodzinnego – rozważania nad istotą i pomiarem, 

w: Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, red. A. Marjański, Przedsiębiorczość  

i Zarządzanie, t. XIV, z. 6, cz. I, Łódź 2013, s. 187. 
14 A. Winnicka-Popczyk, Możliwości i ograniczenia w pozyskiwaniu kapitału w przedsiębior-

stwach rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011, s. 581. 
15 M.A. Gallo, J. Tapies, K. Cappuins, Comparision of family and non-family business: Fi-

nancial logic and personal preferences, „Family Business Review” 2004, nr 4, s. 316. 
16 A. Stefański, Przedsiębiorstwa rodzinne a oferta i procedura kredytowa banków, w: Firmy 

rodzinne – współczesne nurty badań i praktyki zarządzania, red. B. Piasecki, A. Marjański, 

Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 7, cz. II, Łódź 2014, s. 328–332. 
17 M. Stradomski, Finansowanie…, s. 44. 
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są w dominującym stopniu
18

 na przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów
19

. 

Podstawowymi kryteriami kwalifikacji do właściwej kategorii należności są: termi-

nowość spłaty oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy. 

W badanej populacji banków nie udało się ustalić stopnia zbieżności przepisów 

wewnętrznych, z uwagi na ograniczony do nich dostęp, z regulacjami ministerial-

nymi. Wszystkie uczestniczące w badaniu banki zrzeszone są jednak w tej samej 

grupie bankowej, dlatego można przypuszczać, że różnic w zasadach kwalifikacji 

należności do właściwej kategorii między badanymi bankami nie ma lub są one 

nieistotne. Zresztą celem badania nie jest porównywanie jakości portfela kredyto-

wego banków między sobą, a ocena stopnia ryzyka portfela kredytowego związane-

go z finansowaniem przedsiębiorstw rodzinnych. 

Na rysunku 1 zaprezentowano udział należności zagrożonych w portfelu sekto-

ra banków spółdzielczych w Polsce w latach 2007–2014, z kolei w tabeli 1 przed-

stawiono dane dotyczące jakości portfela kredytowego banków spółdzielczych we-

dług stanu na 30.06.2014 roku. 

 

 
 

Rysunek 1. Udział należności zagrożonych w bankach spółdzielczych w Polsce w latach 

2007–2014 (do czerwca 2014 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji o sytuacji banków spółdzielczych  

i zrzeszających w latach 2007–2013 i I półroczu 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finan-

sowego, Warszawa 2008–2014. 

 

Jakość portfela kredytowego banków spółdzielczych w latach 2007–2014 ulega-

ła systematycznemu pogorszeniu, sytuacja taka była obserwowana nie tylko w seg-

mencie banków spółdzielczych, ale w całym sektorze bankowym w Polsce. Udział 

należności zagrożonych w bankach spółdzielczych wzrósł w analizowanym okresie 

                                                           
18 Warto pamiętać, że wewnętrzne przepisy banku w kwestii zasad tworzenia rezerw 

celowych na należności mogą być co najwyżej bardziej restrykcyjne od zasad wynikających  

z Rozporządzenia Ministra Finansów przywołanego poniżej. 
19 Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na 

ryzyko związane z działalnością banków, DzU 2008, nr 235, poz. 1589. 
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ponad dwukrotnie, od poziomu 3,0% w roku 2007 (w 2008 r. poziom ten wynosił 

nawet 2,8%) do 6,6% w pierwszym półroczu 2014 roku. 

 
Tabela 1 

Udział należności zagrożonych w bankach spółdzielczych według stanu na  

30.06.2014 roku (%) 

Wyszczególnienie 
Należności 

ogółem 
MSP 

Przedsiębiorcy 

indywidualni 
Rolnicy 

Banki spółdzielcze (BS) razem 6,6 10,4 9,2 1,8 

BS o fundu-

szach własnych 

mniejszych niż 5 mln 
euro 

4,5 10,0 6,9 1,5 

5 mln euro i więcej 7,9 10,5 10,9 2,1 

BS o sumie 
aktywów 

mniejszej niż  50 mln zł 3,4 8,3 5,0 1,3 

<50 mln zł–100 mln zł 3,6 10,0 5,8 1,1 

< 100 mln zł–200 mln zł 4,7 10,6 7,6 1,4 

<200 mln zł–500 mln zł 6,0 9,6 9,6 1,7 

<500 mln zł–1000 mln zł 7,9 9,8 9,3 3,2 

co najmniej 1000 mln zł 11,5 11,5 16,4 4,1 

Źródło: opracowanie własne na podst. Informacji o sytuacji baków spółdzielczych i zrzeszają-

cych w I półroczu 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 09.2014, 

s. 58–62, www.knf.gov.pl (19.11.2014). 

 

Analizując jakość portfela kredytowego banków spółdzielczych z uwzględnie-

niem wielkości tych banków, i to zarówno przy zastosowaniu kryterium funduszy 

własnych, jak i sumy bilansowej, obserwuje się, że jakość portfela kredytowego 

banków pogarsza się wraz ze wzrostem wielkości banku, co w dużym stopniu może 

być determinowane wysokością pułapu samodzielności kredytowej banków, tym 

samym angażowaniem relatywnie wyższych kwot w pojedynczych transakcjach 

kredytowych. 

Biorąc pod uwagę wybrane grupy klientów banków, widoczne jest, że najwyż-

sza jakość portfela kredytowego obserwowana jest w grupie kredytów rolniczych, 

co związane jest silnie ze specyfiką i postrzeganiem banków spółdzielczych w Pol-

sce jako banków rolników i rzemiosła (choć warto zauważyć, że w 2014 r. udział 

rolników wśród wszystkich klientów banków spadł poniżej 50%). Porównując na-

tomiast wybrane grupy przedsiębiorców, to banki spółdzielcze mają nieznacznie 

lepszy portfel kredytów wśród przedsiębiorców indywidualnych, generalnie jednak 

jakość portfela kredytowego przedsiębiorców jest znacznie gorsza (o ok. 50%) niż 

średnia jakość należności banków spółdzielczych. 

 

 

Próba badawcza i wyniki badania 

 

Dane potrzebne do artykułu udostępniły cztery banki spółdzielcze funkcjonują-

ce w polskim sektorze bankowym, z których dwa – Bank A i B funkcjonują w mia-

stach powiatowych, Bank C w gminie wiejskiej, natomiast Bank D w gminie miej-

sko-wiejskiej. W opracowaniu wykorzystano dane według stanu na 30.06.2014 

roku. Jakość portfela kredytowego w badanych bankach zaprezentowano na rysun-

ku 2. 
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Jakość portfela kredytowego w badanych bankach spadła dosyć gwałtownie  

w roku 2010, od tego czasu obserwuje się dalsze pogorszenie jakości, jednak tempo 

tych zmian jest w kolejnych latach coraz mniejsze, podobnie zresztą jak dla całego 

segmentu banków spółdzielczych działających w Polsce.  

Warto podkreślić, że udział należności zagrożonych jest nieco większy w ban-

kach działających w miastach powiatowych, co koresponduje z obserwacją dla całe-

go segmentu banków, że jakość portfela pogarsza się wraz z wielkością tych ban-

ków. 
 

 
 

Rysunek 2. Udział należności zagrożonych w badanych bankach w latach 2007–

2014 (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych przez badane banki in-

formacji 

 

W tabeli 2 zaprezentowano dane ilustrujące jakość portfela kredytowego  

w segmencie przedsiębiorstw rodzinnych w badanych bankach według stanu na 

30.06.2014 roku. 

 
Tabela 2 

Udział należności zagrożonych w segmencie przedsiębiorstw rodzinnych w badanych ban-

kach według stanu na 30.06.2014 roku (%) 

Bank A B C D 

Udział 

należności 

zagrożonych 

w całym banku 6,4 7,2 5,6 5,4 

w kredytach gospodar-

czych 

9,1 11,2 7,0 7,8 

w firmach rodzinnych 7,8 10,8 6,1 6,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych przez badane banki informacji. 

 

Udział należności zagrożonych wśród badanych banków w segmencie firm ro-

dzinnych na pierwsze półrocze 2014 roku kształtuje się między 6,1% a 10,8%. Ja-

kość portfela kredytowego w tym segmencie przedsiębiorców jest generalnie wyż-

sza niż w całym portfelu kredytów gospodarczych, obserwacja ta dotyczy wszyst-

kich badanych banków, a jednocześnie jest niższa niż wśród należności ogółem. 
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Wynika to z faktu, że portfel kredytów rolniczych i dla osób prywatnych stanowi  

w każdym z badanych banków zdecydowanie ponad połowę całego portfela, a jed-

nocześnie są to kredyty o najwyższej jakości.  

Należy zauważyć, że w bankach, które mają siedzibę w miastach powiato-

wych, bankach większych ze względu na sumę bilansową i fundusze własne
20

, ja-

kość portfela kredytów gospodarczych, w tym w segmencie firm rodzinnych, jest 

gorsza, najsłabsza w Banku B i co ciekawe w tym banku jakość portfela kredytowe-

go firm rodzinnych jest niemal taka sama jak innych kredytów gospodarczych.  

W pozostałych bankach różnica ta jest znacząco większa. 

Ciekawa jest obserwacja jakości portfela kredytowego w segmencie firm ro-

dzinnych, uwzględniając czy dana firma została założona przez aktualnego jej wła-

ściciela i zarządzającego czy nie. Niestety ograniczenia wynikające z braku statystyk 

w zakresie portfela kredytowych podmiotów rodzinnych powoduje, że dane takie są 

niezwykle trudne do pozyskania, a proces ich zbierania jest czasochłonny, niemniej 

jednak  udało się, dzięki życzliwości władz banku D, dokonać analizy portfela kre-

dytowego także i pod tym kątem, co przedstawiono w tabeli 3.  

 
Tabela 3 

Udział należności zagrożonych w wybranym banku spółdzielczym w segmencie firm  

rodzinnych z uwzględnieniem sukcesji według stanu na 30.06.2014 roku (%) 

Jakość portfela kredytowego firm rodzinnych 

Przed sukcesją 7,1 

Po sukcesji 6,4 

Razem 6,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych przez badane banki informacji. 

 

Jakość portfela kredytowego firm, w których dokonała się już sukcesja jest  

w badanym banku nieznacznie wyższa niż w pozostałych firmach rodzinnych, przy 

czym dotychczas nie próbowano ustalić jaki wpływ na ten wynik miał sam efekt 

sukcesji, czy może jest to związane raczej, np. z branżą czy wiekiem danego pod-

miotu.  

 
Podsumowanie 

 

Charakterystyczne, i to nie tylko dla badanych banków, ale i całego sektora 

bankowego w Polsce jest to, że portfel kredytów dla podmiotów gospodarczych jest 

gorszy niż w innych grupach klientów. Co szczególnie istotne, w bankach spółdziel-

czych jest relatywnie wyższy udział kredytów rolniczych, a te charakteryzują się 

niższym poziomem ryzyka, dlatego większa jest różnica między jakością portfela 

kredytów gospodarczych i całym wolumenem kredytowym, na niekorzyść pierw-

szego.  

Portfel kredytów dla firm rodzinnych w badanej populacji, przy przyjętej defi-

nicji firmy rodzinnej, jest przeciętnie lepszy niż cały portfel kredytów gospodar

                                                           
20 Jest to informacja na koniec 2013 r., niestety nie ma danych dotyczących pierwszego 

półrocza br. 
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czych, jednak gorszy niż całego wolumenu kredytowego. Może to wynikać z rela-

tywnie niższych kwot kredytów przyznawanych, bo w większości były to małe 

przedsiębiorstwa, a takie zasadniczo są zwykle lepiej spłacane. Po drugie, prowa-

dzenie biznesu rodzinnego ma na celu także zaspokajanie potrzeb rodziny w dłuż-

szej perspektywie, tym samym zwykle jest to biznes bardziej konserwatywny,  

o niższym poziomie ryzyka operacyjnego i finansowego, co przekłada się także na 

spłacalność kredytów. Warto zauważyć, że portfel kredytów dla firm rodzinnych, 

których aktualnie zarządzającymi nie są ich założyciele jest nieznacznie niższy niż 

portfel kredytów firm założonych przez aktualnych zarządzających. Różnica nie jest 

duża, jednak trudno ją całkowicie zlekceważyć.  

Uogólnianie wniosków wyciągniętych na podstawie przeprowadzonej analizy 

może nastąpić jedynie pod warunkiem rozszerzenia próby badawczej, jednak niniej-

sze badanie można traktować jako sondażowe, a wnioski z niego płynące są na tyle 

interesujące zarówno z perspektywy poznawczej, jak i praktycznej, że warto konty-

nuować prace nad poszerzeniem badań. W opracowaniu nie uwzględniono formy 

prawnej podmiotu, branży, wieku przedsiębiorstwa czy liczby członków rodzinny  

w relacji  do ogólnej liczby pracowników w przedsiębiorstwie, niemniej jednak dane 

takie są aktualnie gromadzone przez nieliczne banki spółdzielcze, a późniejsza ich 

analiza pozwoli na szersze i dokładniejsze poznanie portfela kredytowego  związa-

nego z finansowaniem firm rodzinnych.  
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THE QUALITY OF CREDIT PORTFOLIOS OF FAMILY-OWNED COMPANIES 

ON THE BASIS  OF SELECTED COOPERATIVES BANKS 

 

Summary 

 

For decades family-owned companies have been a considerable economic force in most 

of the countries worldwide. Many companies of this type also take advantage of other sources 

of financing, especially bank credits. The main goal of the paper is to evaluate the quality of 

credit portfolios owned by family-run companies on the basis of financial data provided by 

selected cooperative banks available on June 30, 2014. The quality of a credit portfolio is 

measured by the share of bad debts in the balance due on the whole. The research results 

indicate that the quality of credit portfolios of family-owned companies in the analyzed popu-

lation are slightly better than the quality of the entire commercial credit portfolio, still worse 

than in the case of credits given to other client groups or the average in a bank. The quality of 

credit portfolios of family-owned companies are also diversified in the group of the compa-

nies before and after succession. 
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W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule podjęto problem powiązań pomiędzy strukturą kapitału a celem ich 

wykorzystania wśród MSP w Polsce. Za cel artykułu przyjęto określenie jak 

kształtuje się struktura kapitału w polskich MSP oraz w jakim stopniu poszczególne 

źródła są wykorzystywane do finansowania różnorodnych celów prowadzonej 

działalności. W strukturze kapitału MSP dominują środki własne, wśród kapitałów 

obcych podstawowe znaczenie mają takie źródła jak kredyt czy leasing – taka 

struktura jest zgodna z modelami teoretycznymi dotyczącymi tego zagadnienia. 

Badanie wykazało, że poszczególne źródła finansowania znacznie różnią się między 

sobą pod względem celu finansowania, przy czym najbardziej uniwersalne 

znaczenie ma kredyt bankowy. 

 

Słowa kluczowe: MSP, źródła finansowania, cel finansowania 

 

 

Wprowadzenie 

 

Przedmiotem artykułu są powiązania pomiędzy strukturą kapitału a celem ich 

wykorzystania w małych i średnich przedsiębiorstwach
1
 (MSP) w Polsce. Celem 

artykułu jest określenie jak kształtuje się struktura kapitału w polskich MSP oraz  

w jakim stopniu poszczególne źródła są wykorzystywane do finansowania 

różnorodnych celów związanych z prowadzoną działalnością. Źródłem informacji 

dla określenia powyższych zależności są wyniki badania MSP przeprowadzonego 

przez autora artykułu oraz analiza dostępnej literatury.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 W artykule pod pojęciem MSP przyjmuje się mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa 

i średnie przedsiębiorstwa. 



462 Robert Wolański 

 

Struktura źródeł finansowania w małych i średnich przedsiębiorstwach – 

ujęcie teoretyczne 

 

Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje różnego rodzaju kapitały, dlatego 

istotne znaczenie ma określenie struktury kapitału. Przy istnieniu alternatywnych 

sposobów finansowania przedsiębiorstwo dokonuje wyboru źródeł finansowania 

działalności kierując się właściwą sobie hierarchią tych źródeł. Ważne miejsce  

w badaniach przedsiębiorstw zajmuje wskazanie przyczyn wyboru przez 

przedsiębiorstwa określonej struktury finansowania. W konsekwencji powstało 

wiele podejść teoretycznych związanych z analizą decyzji dotyczących wyboru 

poszczególnych źródeł finansowania. Poniżej przedstawiono główne tezy i wnioski 

najważniejszych opracowań teoretycznych i badawczych poświęconych temu 

zagadnieniu. 

O badaniach na temat struktury kapitału można mówić przede wszystkim po 

opublikowaniu w 1958 roku artykułu F. Modiglianiego i M.H. Millera
2
. Autorzy 

podjęli próbę powiązania ze sobą kwestii kosztu kapitału, struktury kapitału i wyce-

ny wartości na bazie neoklasycznych teorii finansów przedsiębiorstwa i stali się 

głównymi inspiratorami dalszych badań w tym zakresie. Z uwagi na przyjęte zało-

żenia, głównie w zakresie pełnego dostępu do informacji, niezależności ceny, braku 

kosztów, teorii tej nie można zaadaptować do MSP. 

Kolejna koncepcja, dotycząca struktury finansowania, podejmowana przez 

wielu autorów, związana jest z cyklem życia firmy. Głównym założeniem przyjętym 

w tej koncepcji jest to, że firmy rozwijają się w określonych cyklach w podobny 

sposób. Każda faza rozwoju wiąże się ze szczególnym sposobem finansowania, 

ponadto przejście do następnej fazy cyklu życia wymaga określonego finansowania. 

Bazując na modelach cyklu życia firmy przedstawionych przez wybranych autorów
3
 

poniżej przedstawiono specyfikę finansowania w kluczowych fazach rozwoju przed-

siębiorstwa. 

Autorzy wyróżniają pięć faz cyklu życia firmy, dla każdego podając strukturę 

finansowania. 

1. Pierwsza faza – rozruch firmy. Podstawowe źródła finansowania to kapitał 

własny w formie środków właściciela, powiększony o pożyczki od rodziny  

i znajomych, a w przypadku innowacyjnych projektów również fundusze ven-

ture capital. 

2. Druga faza – przetrwanie firmy. Pozostają źródła finansowania z fazy rozru-

chu. Ponadto pojawiają się podstawowe kapitały obce, firma może starać się  

i korzystać z kredytu kupieckiego, leasingu, krótkoterminowego kredytu ban-

kowego.

                                                           
2 F. Modigliani, M.H. Miller, The Cost of Capital Corporation Finance, and the Theory of 

Investment, „American Economic Review”, 06.1958. 
3 R.E. Quinn, K. Cameron, Organizational Life Cycle and Shifting Criteria of Effectiveness: 

Some Preliminary Evidence, „Management Science” 1983, vol. 29, nr 1, s. 33–51; N.C. Chur-

chill, V.L. Lewis, The Five Stages of Small Business Growth, „Harvard Business Review” 

1983, vol. 63, nr 3, s. 30–50; M. Scott, R. Bruce, Five Stages of Growth in Small Business, 

„Long Range Planning” 1987, vol. 20, nr 3, s. 45–52. 
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3. Trzecia faza – wzrost firmy. W tej fazie kluczowe znaczenie zaczyna nabierać 

zysk firmy – jej rozwój niesie za sobą wyższą zyskowność. Oprócz leasingu  

i kredytu krótkoterminowego firma może ubiegać się o kredyt długotermino-

wy. Pojawiają się pożyczki z sektora pozabankowego, poręczenia kredytowe, 

szczególnie wykorzystywane przez sektor MSP. Dążenie do dalszego rozwoju 

często wymaga powiększenia kapitału własnego przez nowych wspólników 

czy udziałowców – w przypadku MSP jest to źródło często pomijane, gdyż 

wiąże się z częściową utratą kontroli nad firmą przez właściciela. Ceną za takie 

działanie jest wolniejszy rozwój firmy. 

4. Czwarta faza – ekspansja firmy. Rosną zyski firmy. Ponadto przedsiębiorstwo 

ma coraz większe możliwości uzyskania kapitałów obcych. W porównaniu  

z poprzednią fazą może dodatkowo korzystać z faktoringu, emisji akcji  

i obligacji. W konsekwencji może korzystać z każdego źródła finansowania – 

wybór zależy od polityki finansowej firmy, preferencji właściciela, sytuacji na 

„rynku. 

5. Piąta faza – dojrzałość firmy. Zyski firmy ulegają stabilizacji. Podobnie jak  

w poprzedniej fazie firma może korzystać ze wszystkich źródeł finansowania. 

Autorzy podkreślają rosnącą możliwość wykorzystania poszczególnych źródeł 

finansowania po niższych kosztach wraz z przechodzeniem do następnych faz cyklu 

życia firmy oraz specyfikę finansowania każdej fazy. 

Kolejnymi koncepcjami, na które warto zwrócić uwagę, jest teoria agencji
4
  

i teoria kosztów transakcyjnych
5
. Obie teorie zwracają uwagę na finansowanie kapi-

tałem zewnętrznym jako narzędzie łagodzenia konfliktu między właścicielami  

a zarządem. Sytuacja taka wynika z kontroli przedsiębiorstwa przez podmiot przy-

znający kapitał. Najczęściej środki przeznaczone są na konkretny cel, na sfinanso-

wanie danego przedsięwzięcia, dlatego instytucja pożyczająca sprawdza zasadność 

realizacji projektu i jego przyszłe efekty. Uogólniając, kapitał zewnętrzny zapewnia 

nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa, co daje większą pewność właścicielom 

przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, założenia odnoszą się głównie do 

większych przedsiębiorstw, działających w formie osób prawnych, wśród których 

MSP jest niewiele. Na bazie obu teorii wysnuto różnorodne wnioski dotyczące fi-

nansowania MSP, na które warto zwrócić uwagę. 

Zwrócono uwagę, że duże znaczenie ma rodzaj finansowanego aktywa MSP. 

Inaczej traktowane są aktywa specyficzne jedynie dla danego MSP i poza nim nie 

mające wysokiej wartości, odmiennie zaś aktywa posiadające ogólną, rynkową war-

tość. Instytucje dostarczające kapitału będą preferować drugi rodzaj aktywów  

i w tym przypadku dostępny będzie kapitał zewnętrzny. Z kolei finansowanie pierw-

szego rodzaju aktywów wymaga ściślejszej kontroli, dlatego w tym przypadku pre-

ferowane będą inwestycje w kapitał własny przedsiębiorstwa
6
.  

                                                           
4 M. Jensen, W. Meckling, Thaeory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and 

ownership structure, „Journal of Financial Economics” 1996, nr 3 (4), s. 305–360. 
5 O.E. Williamson, Markets and Hierarchies, The Free Press, New York–London 1975. 
6 Szerzej na ten temat R. Kochlar, Explaining firm capital structure: The role of agency 

theory vs. transaction cost economics, „Strategic Management Journal” 1996, vol. 17,  

s. 713–728. 
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Koncepcją związana z omawianymi teoriami, mającą duże znaczenie dla finan-

sowania MSP, jest asymetryczność informacji
7
. Pojęcie to związane jest  

z różnym dostępem i zasobem informacji na temat finansowanego przedsięwzięcia 

przez przedsiębiorcę i dawcę kapitału. Właściciel MSP dysponuje znacznie szerszą 

wiedzą dotyczącą perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa, wartości spodziewanego 

zysku czy możliwości straty w wyniku realizacji projektu od podmiotu przyznające-

go kapitał na sfinansowanie tego projektu.  

W konsekwencji dawca kapitału, w przeciwieństwie do przedsiębiorcy, nie jest 

w stanie właściwie ocenić perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa i ryzyka wynikają-

cego z realizacji zamierzonego projektu. W związku z tym świadomość, że poten-

cjalny kredytobiorca, z którym jest zawierana umowa, ma przewagę w dostępie do 

informacji, skłania do proponowania innych warunków umowy niż w przypadku 

równego dostępu do informacji. Takie zachowanie wynika z obawy, że kredytobior-

ca wykorzysta swoją przewagę do realizacji własnych celów
8
. 

Na takie podejście dawców kapitału szczególnie narażony jest sektor MSP. 

Wiele z niewielkich podmiotów nie sporządza dokumentów finansowych, prowadzi 

uproszczone ewidencje, płaci ryczałtowe podatki – w porównaniu z dużymi firmami 

przekazują dawcom kapitału niewiele informacji. W wyniku wyższego ryzyka dla 

podmiotu finansującego, dawca kapitału stosuje wobec MSP mniej korzystne wa-

runki finansowania w formie większej marży, dodatkowych zabezpieczeń, dokład-

niejszej kontroli. Taka sytuacja jest sprzeczna z możliwościami i interesem MSP – 

dążą one do minimalizacji kosztów, nie są w stanie zapewnić wymaganych zabez-

pieczeń, są przeciwko kontroli poczynań firmy. W konsekwencji MSP i instytucjom 

finansującym trudno jest dojść do porozumienia w zakresie warunków finansowa-

nia, pogłębia ten stan możliwy brak zaufania wobec siebie.  

Następne podejście do struktury finansowania MSP oparte jest na zarządzaniu 

strategicznym. Istotą tej koncepcji jest uznanie wielości czynników wpływających 

na strukturę finansowania przedsiębiorstwa. Uwzględniane są zarówno czynniki 

finansowe, jak i pozafinansowe, samo przedsiębiorstwo, a także jego otoczenie. Na 

podstawie literatury
9
 poświęconej omawianemu zagadnieniu można wyróżnić trzy 

główne grupy czynników, wpływających na strukturę finansowania MSP: 

 cechy właściciela MSP, 

 charakter firmy, 

 cechy rynku, na którym działa firma. 

                                                           
7 M.R. Binks, C.T. Ennew, G.V. Reed, Information Asymmetries and the Provision of 

Finance to Small Firms, „International Small Business Journal” 1992, vol. 11, nr 1, s. 35–43. 
8 A. Bielawska, Wyjaśnienie trudności nowo powstających przedsiębiorstw w dostępie do 

kredytów jako przejaw realizacji teorii asymetrii informacji, w: Uwarunkowania rynkowe 

rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Uniwersytet Szczeciński, Szcze-

cin 2005, s. 439. 
9 S.L. Barton, C.H. Matthews, Small Firm Financing: Implications from a Strategic Manage-

ment Perspective, „Journal of Small Business Management” 1989, vol. 27, nr 1, s. 1–7;  

M. Nicos, F. Chittenden, P. Poutziouris, A model of capital structure decision making in small 

firm, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 1998, vol. 5, nr 3; S.L. Barton, 

P.J. Gordon, Corporate Strategy and Capital Structure, „Strategic Management Journal” 

1998, vol. 9, s. 623–632. 
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W każdym z tych trzech obszarów zostają wyznaczone czynniki wpływające 

na sposób finansowania MSP, powiązania pomiędzy nimi i wzajemne zależności.  

Kolejną koncepcją poświęconą zasadom finansowania MSP, która zostanie 

omówiona, jest teoria hierarchii źródeł finansowania stworzona przez S.C. Myersa
10

. 

Wskazuje ona przyczyny wyboru przez przedsiębiorstwa określonej struktury finan-

sowania. Zakłada, że przedsiębiorstwa wybierają źródła finansowania według okre-

ślonej kolejności, nie starają się przy tym maksymalizować wartości firmy. Takie 

założenie przede wszystkim odnosi się do MSP, które najczęściej nie mają możliwo-

ści wybrania tych źródeł finansowania, przy których zostanie zoptymalizowana 

struktura kapitału i osiągnięta maksymalna wartość firmy. Według tej teorii przed-

siębiorstwa wybierają źródła finansowania w następującej kolejności
11

: 

 wewnętrzne źródła finansowania (np. zysk zatrzymany, środki własne), 

 papiery dłużne (np. emisja obligacji, zaciągnięcie kredytu lub pożyczki), 

 papiery mieszane (np. obligacje zamienne), 

 papiery udziałowe (np. emisja akcji lub udziałów). 

Teoria ta wskazuje, że przedsiębiorstwa preferują wewnętrzne źródła finanso-

wania. Dopiero w przypadku braku w wystarczającym stopniu źródeł wewnętrznych 

sięgają po środki zewnętrzne. Wybierając środki zewnętrzne kierują się kolejnością 

jak najmniejszego uzależnienia od podmiotu, który je przyznaje. 

Podobne wnioski do wyżej wskazanych przedstawia analiza mentalności 

kredytowej MSP
12

. Wynika ona z różnorodnego podejścia MSP do kapitału 

własnego i kapitału obcego, co w konsekwencji wpływa na strukturę źródeł 

finansowania. Podstawą tej teorii jest twierdzenie o odmiennym podejściu 

właściciela MSP do kapitału własnego i kapitału obcego – kapitał własny jest 

preferowany, kapitał obcy jest traktowany z niechęcią, a nawet lękiem.  

Inne podejście do obu rodzajów kapitału wynika głównie z dwóch przyczyn. 

Kapitał obcy zawsze pociąga za sobą koszty, w przeciwieństwie do kapitału 

własnego. Ponadto preferencja kapitału własnego wynika z systemu wartości 

przedsiębiorcy prywatnego, dla którego maksymalny zakres suwerenności prawnej  

i ekonomicznej w kierowaniu swoim przedsiębiorstwem jest wartością samą  

w sobie
13

. 

Przy omawianiu struktury źródeł finansowania MSP należy przedstawić 

koncepcję dyskryminacji kredytowej MSP, stworzoną przez J.K. Galbraitha
14

. 

Według tej koncepcji MSP napotykają zasadnicze trudności w dostępie do kredytu 

bankowego. Poziom tej dyskryminacji zależy od struktury rynku (liczby małych, 

średnich i dużych przedsiębiorstw), przebiegu cyklu koniunkturalnego oraz 

wielkości podaży pieniądza przez bank centralny. Przy restrykcyjnej polityce 

                                                           
10 S.C. Myers, The Capital Structure Puzzle, „Journal of Finance” 1984, vol. 39, nr 3, s. 575–

592. 
11 R.A. Brealey, S.C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 1999, s. 688. 
12 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie Wybrane aspekty mikro  

i makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2001, s. 51–59. 
13 Ibidem, s. 52. 
14 J.K. Galbraith, Market Structure and Stabilization Policy, „The Review of Economics and 

Statistics” 1957, vol. XXXIX. 
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pieniężnej, zmniejszający się dostęp do kredytu odczuwają głównie MSP. Dzieje się 

tak dlatego, że przedsiębiorstwa te mają dużo mniejsze możliwości pozyskania 

innych źródeł finansowania. Ponadto interwencjonizm państwowy sprzyja głównie 

większym przedsiębiorstwom, które mogą z wprowadzonych rozwiązań dużo 

łatwiej skorzystać. Negatywne skutki takiej sytuacji wpływają na kształt całej 

gospodarki, prowadząc do obniżenia jej konkurencyjności, z uwagi na większą 

koncentrację ekonomiczną. 

Na podstawie omówionych teorii, uwypuklając wspólne cechy i najważniejsze 

spostrzeżenia, można przedstawić ogólne zasady teoretyczne struktury finansowania 

MSP
15

. 

1. Decyzje finansowe MSP zależą od wielu czynników. Wśród nich przede 

wszystkim należy wyróżnić: 

 podejście właściciela MSP do sposobu finansowania wynikające z jego 

cech, zachowań, dążeń, predyspozycji,  

 etap rozwoju MSP, w którym aktualnie się znajduje, 

 otoczenie MSP, w szczególności postawę podmiotów przyznających 

kapitał, 

 cechy samego MSP np. branża działania, poziom innowacyjności, poziom 

konkurencyjności. 

2. Istnieje hierarchia źródeł finansowania MSP. Wpływa na nią wiele czynników, 

natomiast w pewnym zakresie jest charakterystyczna dla ogółu niewielkich 

podmiotów. Można podać następujące prawidłowości: 

 MSP w pierwszej kolejności wykorzystują kapitał wewnętrzny,  

w przypadku jego niedoboru sięgają po kapitał zewnętrzny. Sytuacja taka 

wynika – po pierwsze – z negatywnych cech kapitału zewnętrznego dla 

MSP np. ograniczenie samodzielności, uzależnienie od dawcy kapitału, 

koszt pozyskania kapitału. Po drugie duże znaczenie ma postawa podmiotu 

udzielającego finansowania np. brak zaufania, brak pełnych informacji. 

 MSP korzystając z kapitałów obcych wybierają źródła krótkoterminowe 

przed długoterminowymi. Dochodzi wówczas do mniejszego uzależnienia 

MSP od dawcy kapitału. Z kolei dla udzielającego wsparcia istnieje 

mniejsze ryzyko związane z jego przyznaniem (mniejszy wpływ asymetrii 

informacji), 

 MSP korzystając z kapitałów zewnętrznych jako ostatnie źródło 

wykorzystują kapitały pozbawiające samodzielności właściciela firmy, 

kiedy udzielający kapitału staje się współwłaścicielem MSP w średnim lub 

znacznym stopniu, np. fundusze venture capital. 
 

 

Badanie małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Strukturę kapitału w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach  

w zależności od celu finansowania przedstawiono na podstawie badania MSP 

                                                           
15 R. Wolański, Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich 

przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 57. 
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przeprowadzonego przez autora artykułu. Badanie realizowano techniką wywiadów 

bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) przeprowadzanych  

u respondenta. Badanie zrealizowano na próbie 223 przedsiębiorstw, wśród których 

było 99 mikroprzedsiębiorstw, 70 małych przedsiębiorstw i 54 średnich 

przedsiębiorstw. Badanie jest reprezentatywne ze względu na lokalizację 

działalności, jak i sektor działalności. Z uwagi na rozmiar badania terenową jego 

realizację przeprowadziła firma badawcza. Badanie zrealizowano w okresie od 10 

maja do 10 czerwca 2010 roku. Ze względu na to, że struktura próby nie 

odzwierciedlała struktury populacji pod względem wielkości przedsiębiorstwa, aby 

umożliwić prezentację wyników i nadać próbie charakter reprezentatywny, 

zastosowano procedurę ważenia wyników. 

 

 

Struktura źródeł finansowania w polskich małych i średnich 

przedsiębiorstwach 

 

Punktem wyjścia dla określenia struktury źródeł finansowania w polskich MSP 

jest określenie częstotliwości korzystania przez nich z poszczególnych źródeł. 

Wyniki badania zaprezentowano w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

Częstotliwość korzystania ze źródeł finansowania (w %) 

 Korzysta  

regularnie 

Korzysta  

sporadycznie 

W ogóle nie 

korzysta 

Środki własne 73 23 4 

Kredyt bankowy 13 39 48 

Leasing 6 31 63 

Dotacje z Unii Europejskiej 2 10 88 

Dotacje z budżetu państwa 1 8 91 

Faktoring  1 1 98 

Pożyczki z funduszy pożyczko-

wych 

 8 92 

Poręczenia z funduszy poręczenio-

wych 

 3 97 

Emisje akcji lub obligacji  2 98 

Środki z funduszy venture capital  1 99 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Głównym źródłem finansowania działalności wśród badanych przedsiębiorstw 

są środki własne – niemalże wszystkie MSP z nich korzystają. Wykorzystanie źródeł 

obcych jest znacząco niższe – wśród nich najczęściej wykorzystywanym 

instrumentem jest kredyt bankowy oraz w następnej kolejności leasing. Pozostałe 

źródła obce mają mniejsze znaczenie w stosunku do wyżej podanych i są 

wykorzystywane w niewielkiej skali.  

Taką strukturę finansowania wśród MSP potwierdzają inne badania tego 

sektora przedsiębiorstw. Należy zwrócić uwagę na badania przeprowadzone przez 

organizacje zajmujące się działaniami wobec MSP, np. Polską Agencję Rozwoju 
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Przedsiębiorczości
16

, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan
17

, 

jak również badania podmiotów prywatnych, głównie firm doradczych czy 

konsultingowych
18

.   

Mając na względzie powyższą strukturę finansowania należy określić 

przyczynę nikłego wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania przez MSP. 

Badanie wykazało, że na finansowanie zewnętrzne nie ma potrzeby i miejsca – co 

przedstawiono w tabeli 2.  

 
Tabela 2 

Odsetek przedsiębiorstw, które nie korzystają z danego źródła finansowania ze względu 

na brak takiej potrzeby 

Kredyt bankowy 67 

Leasing 86 

Dotacje z Unii Europejskiej 40 

Dotacje z budżetu państwa 60 

Faktoring  85 

Pożyczki z funduszy pożyczkowych 70 

Poręczenia z funduszy poręczeniowych 73 

Emisje akcji lub obligacji 78 

Środki z funduszy venture capital 70 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Brak potrzeby to podstawowa przyczyna niekorzystania z kapitałów obcych. 

Wydaje się, że taka sytuacja wynika ze stosunkowo niewielkich potrzeb 

finansowych w sektorze MSP, które mogą być zaspokajane z własnych środków. 

Wśród pozostałych przyczyn, które maja największe znaczenie, należy wyróżnić 

brak wiedzy na temat danego źródła, skomplikowane procedury jego uzyskania, 

wysokie koszty wykorzystania danego źródła. 

 

 

Struktura źródeł finansowania w zależności od celu finansowania 

 

Istotne znaczenie ma określenie źródeł finansowania dla poszczególnych 

działań realizowanych przez MSP. W badaniu zadano trzy ogólne pytania – jakie 

źródła finansowania wykorzystują do finansowania działalności bieżącej, 

działalności inwestycyjnej oraz wzrostu konkurencyjności. Odpowiedzi na te 

pytania były zbliżone do siebie, co przedstawiono na rysunku 1. Najczęściej 

                                                           
16 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 181. 
17 Raport Polskie MSP na drodze ku nowoczesności, Polska Konfederacja Pracodawców 

Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2013, s. 66; M. Starczewska-Krzysztoszek, Konkurencyj-

ność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008 – prezentacja, Polska Konfederacja 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008, s. 16. 
18 Finanse MSP 2009. Rynek usług bankowych. Raport z badania marketingowego, Qualifact. 

Badania rynkowe i doradztwo, Gdańsk 2009, s.  29. 
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wykorzystywanym instrumentem finansowania działalności bieżącej, inwestycji  

i poprawy konkurencyjności są środki własne, kredyt bankowy oraz leasing.  

 

 
 

Rysunek 1. Korzystanie z zewnętrznych źródeł w celu finansowania działalności bieżącej, 

inwestycji i poprawy konkurencyjności MSP; n = 223 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Działalność inwestycyjna oraz działania na rzecz wzrostu konkurencyjności są 

w opinii badanych przedsiębiorstw ściśle związane ze sobą, dlatego źródła ich 

finansowania pokrywają się. Jednocześnie źródła pozyskiwanych środków na te cele 

są podobne jak w przypadku finansowania działalności bieżącej. Pytając MSP 

ogólnie o źródła finansowania i cel ich wykorzystania uzyskuje się odpowiedź, że 

cel finansowania nie wpływa na wybór źródeł finansowania. Struktura kapitału  

w badanych przedsiębiorstwach pozostaje zbliżona przy finansowaniu 

zróżnicowanych potrzeb.  

Bardziej dogłębne badania dotyczyły poszczególnych obcych źródeł 

finansowania. W badaniu poruszono również kwestię celu, dla którego zostały 

wykorzystane środki. Uzyskane wyniki pokazują jednak różnice w celach 

finansowania pomiędzy poszczególnymi źródłami. Dane na ten temat przedstawiono 

w tabeli 3 – wyniki pozwalają na przedstawienie następujących wniosków: 

 bieżącą działalność MSP finansują głównie faktoringiem, pożyczkami  

z funduszy pożyczkowych i kredytem, 

 leasing, środki z funduszy pożyczkowych, emisja akcji i obligacji oraz dotacje 

budżetowe w największym stopniu służą prowadzeniu inwestycji przez MSP, 

 w przypadku pozostałych czterech celów finansowania istnieją dominujące 

źródła ich finansowania – dla wzrostu konkurencyjności są to fundusze venture 

capital, dla poprawy płynności – faktoring, dla szkoleń – dotacje budżetowe  

i dotacje unijne oraz dla ograniczenia ryzyka działalności – ubezpieczenia, 
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 za najbardziej uniwersalne źródło finansowania należy uznać kredyt, który 

odgrywa rolę przy finansowaniu inwestycji, działalności bieżącej, poprawie 

płynności, jak również wzroście konkurencyjności. 

 
Tabela 3 

Cel finansowania w zależności od źródła finansowania (w %) 

 Inwestycje Wzrost 
konkuren- 

cyjności 

Poprawa 
płynności 

Bieżąca 
działalność 

Szkolenia Ograniczenie 
ryzyka dzia-

łalności 

Kredyty 46,6 19,7 33,7 58,3 – – 

Dotacje  
budżetowe 

57,9 32,7 – 47,0 55,0 – 

Dotacje unijne 44,4 32,5 – 30,9 58,8 – 

Fundusze 

poręczeniowe 
51,2 2,2 – 48,1 – – 

Fundusze 
pożyczkowe 

64,7 12,4 – 65,5 – – 

Fundusze 

venture capital 
0,0 100,0 – 0,0 – – 

Leasing 77,7 38,5 – 39,2 – – 

Faktoring 25,2 9,8 82,5 67,3 – – 

Akcje  

i obligacje 
62,5 73,2 – 0,0 – – 

Ubezpieczenia – 10,5 23,2 – – 74,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W konsekwencji należy uznać, że poszczególne źródła finansowania znacznie 

różnią się między sobą pod względem celu finansowania. Jednocześnie należy 

zwrócić uwagę na niską wiedzę MSP na temat powiązania ze sobą źródła 

finansowania z celem finansowania. Na poziomie ogólnym MSP nie widzą 

zależności pomiędzy wykorzystaniem danego źródła pod kątem celu przeznaczenia 

środków. 

 

 

Podsumowanie 

 

Dokonana analiza pozwala na przedstawienie następujących prawidłowości  

w zakresie powiązań struktury finansowania z celem finansowania MSP: 

1. MSP mają charakterystyczną dla siebie strukturę kapitałów – dominują środki 

własne, wśród kapitałów obcych podstawowe znaczenie mają najbardziej 

rozpoznawalne, najszerzej dostępne źródła jak kredyt czy leasing. Taka 

struktura jest zgodna z modelami teoretycznymi przedstawionymi w pierwszej 

części artykułu. MSP nie wykazują zaangażowania w poszukiwanie źródeł 

umożliwiających im optymalizowanie struktury kapitału czy dążenie do 

rozwoju firmy. 

2. Źródła finansowania wykazują znaczące różnice w zależności od celu 

finansowania – przy każdym celu dominujące znaczenie mają inne źródła. 

Najbardziej uniwersalnym źródłem jest kredyt, który ma znaczenie wśród 

czterech celów spośród sześciu podlegających badaniu. 
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STRUCTURE OF FUNDING SOURCES DEPENDING ON FINANCING AIM IN 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE LIGHT OF EMPIRICAL STUDIES 

 

Summary 

 

The article discusses the problem of the link between capital structure and the purpose 

of their use among SMEs in Poland. The purpose of this article is to determine the structure of 

capital in Polish SMEs and how different fund sources are used to finance a variety of 

business purposes. The capital structure of SMEs dominate the own funds, between foreign 

capital are essential sources such as a loan or lease - this structure is consistent with 

theoretical models. The study showed that the different fund sources significantly differ with 

respect to financing aim, the most universal importance has bank credit. 

 

Keywords: SMEs, sources of financing, the purpose of financing 
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THE RATE OF RETURN OF THE PRIMARY OFFERINGS ON THE  

EXAMPLE OF SMALL FIRMS LISTED ON THE NEWCONNECT AND 

COMPANIES ON THE WSE MAIN MARKET 

 
Summary 

 

Alternative trading system – the NewConnect was developing very dynamically in years 

2007–2014. The proof for that is the fastly growing number of companies which made  

a private placement of their shares and now are quoted on the market. In the article the re-

search has been conducted with the aim to indicate the profitability of investing into enter-

prises debuting on the NewConnect in three years between 2012 and 2014. In order to make 

the results more reliable, rates of return of stocks (which were the subject of IPO in the ana-

logic period) listed on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange have been calcu-

lated. Estimation have been conducted for 223 stocks: 70 from the WSE regulated market and 

153 from the NewConnect – the market for small firms. Returns have been counted for the 

various moments (dates) so as to simulate short and long-term investments. The aim of the 

article is to check what was the level of returns of stocks which have debuted on the New-

Connect in the period mentioned on the background of the rates of return of IPOs from the 

WSE main market in the same years. Furthermore, the research hypothesis has been proposed 

according to which private placements investments on the NewConnect should be more mon-

ey-making than buying firms on IPOs on the regulated market. It has been based on the pre-

sumption of the higher risk premium in the case of enterprises with lower capitalization and 

the potentially higher risk premium for illiquidity which characterizes stocks listed on the 

NewConnect. The analysis has been carried out on the grounds of comparative method and 

statistical measures which serve to population structure description. 

 

Keywords: regulated market, alternative trading system, NewConnect, Initial Public Offering 

(IPO), private placement 

 

 

Introduction 

 

The NewConnect is the alternative trading system organized by the Warsaw 

Stock Exchange (WSE). It has been founded in 2007. Its main aim is to maintain  

a platform to attract relatively new
1
 and very perspective small companies which 

want to raise capital for further development. In combination with the WSE main 

market it constitutes the wide range of investment opportunities. According to the 

                                                           
1 Surveys indicate that the median age of a company listed on NewConnect is about 8 years, 

see: W. Popczyk, Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza 

ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wyd. 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, p. 134–138. 
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common belief,
2
 portfolio investments in companies of low capitalization which are 

listed on the stock market bring potentially higher profits than large enterprises. 

Concurrently, risk of such a money allocation is also higher. This fact is connected 

with the risk premium and beta coefficient. Small and medium sized companies are 

often named as aggressive due to above 1 value of beta coefficient and relatively 

high risk premium.
3
   

The aim of this article is to check what was the level of returns of stocks which 

have debuted on the NewConnect in years 2012–2014 compared to the rates of re-

turn of IPOs from the WSE Main Market in the same years. Furthermore, the re-

search hypothesis has been put forward: investing in the NewConnect listed compa-

nies in the private placement or just after should be more money-making than get-

ting involved in IPOs on the regulated market. In the context of the theory of 

finance, stocks from the NewConnect ought to offer higher risk premium. The re-

search conducted in this article verifies this assumption.  

 

 

Sources of data and the research methodology 

 

The research is carried out in several stages. The first one consists of a selec-

tion of the sources of data. The subject of the study embraces companies listed both 

on the WSE main market and on alternative trading system. Primary offerings of 

shares from three recent years (2012–2014) have been selected. As presented in 

figure 1 the most flourishing year in terms of new primary offerings on the New-

Connect was 2012. This number amounted to 89 then. However, in next years it 

decreased significantly, whereas the number of IPOs on the regulated market con-

stantly grew year by year from 19 in 2012 to 28 in 2014. Notwithstanding this, on 

the NewConnect in this period debuted more companies than on the main market. In 

general the analysis embraces 223 stocks: 70 from the WSE regulated market and 

153 from the NewConnect. It is important to add that unlike enterprises on the main 

market, issuers on the NewConnect most often choose private placement as a way to 

sell shares of a company.
4
 All companies which went public during the analyzed 

years have been taken into consideration. Among them there are both Polish and 

foreign firms. It is important to add that amidst stock market flotation on the regu-

lated market there were stocks which earlier had been listed on the NewConnect and 

in the wake of the development of their business activity they managed to issue 

stocks on the larger market. There occurred a dozen or so of such examples: 2 in 

2012, 7 in 2013 and 10 in 2014.  

The next stage was about setting the criteria of comparison of stocks listed on 

the NewConnect and on the main market. The most significant criterion to assess the 

                                                           
2 A. Jagielnicki, NewConnect – nowa szansa na duże zyski, Wyd. Helion, Gliwice 2013,  

p. 26–27. 
3 Z. Bodie, R. Merton, Finanse, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003,  

p. 486–487; R. Brealey, S. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 1999, p. 238–243. 
4 D. Kordela, NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. 

Systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju, CeDeWu.pl, Warszawa 2013, p. 86–88. 
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performance of stocks after the primary offering was the simple rate of return. For 

all stocks the prices for the following moments have been obtained: the opening and 

closing prices for the debut day, the price of shares 1 month, 3 months, 6 months,  

1 year and 2 years after the day of flotation. All the prices have been taken from the 

end of the sessions with the exception of the day of debut when the opening price 

have been taken too. The just mentioned prices have been downloaded from web 

portals: gpwinfostrefa.pl and stooq.pl. Issue prices have also been derived from 

these sources. 

In the next stage the rates of return of shares have been counted. The basic 

price for the calculation were the issue prices – the prices at which investors bought 

shares initially on the primary market when stocks had not been yet listed. The 

whole group of IPOs on the regulated market was connected to public offerings that 

were available to the large number of investors. On the NewConnect, however, the 

private placements prevailed which were characterized by the small group of inves-

tors (institutions or individuals) that purchased a block of shares with the goal to sell 

it later on the market or to hold them in the long-term. 
 

 
 

Figure 1. The number of the primary offerings on the WSE regulated market and the New-

Connect 

 

Source: own study based on the data from http://www.gpw.pl/ and http://www. newcon-

nect.pl/.  

 

By this reason, and as a consequence of quite a low value of placements, stocks 

in primary offerings on the NewConnect were not available to a larger community. 

Instead of this, they could be bought later, after companies have debuted on the 

market. Consequently, to make the calculation of potential earnings more reliably, it 

was advisable to estimate rates of return assuming that the basic price was the open-

ing price from the date when stocks debuted on the market as if it was bought by 

investors as soon as it started to be quoted. This data is presented in table 2 and table 
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4. So, for companies from the NewConnect the analysis has been repeated – there 

have been shown returns on the assumption that a stock was purchased either at an 

issue price or at an opening price on the day of its stock market flotation.  

 

 

Results  

 

In tables 1, 2, 3 and 4 the results have been shown so as to make it possible to 

compare the strategies of buying shares on the primary offering on the main market 

or on the NewConnect. In the research there have been utilized various categories 

that serve to examine the performance of stocks. To them belong: percentage of 

stocks which increased (decreased or did not change) in value, minimum or maxi-

mum rate of return and average or median rate of return. Also other statistical meas-

ures have been calculated such as the first and third quartile, kurtosis and skewness. 

All stocks from the same market have been treated as homogenous group so the data 

does not concern only individual shares but the whole population of public or pri-

vate placements. Enterprises have been ordered to proper groups according to the 

year in which they went public. As a consequence, to the category named as ‘IPO in 

2012’ in the tables belong firms which had their debuts on the market in 2012. But 

the type of the market (regulated or the NewConnect) depends on the information 

provided for in the table. Tables 1 and 2 deal with the WSE main market and the last 

two tables concern the NewConnect. The data gathered in the tables emphasizes that 

the farther from the stock market flotation, the lower was the percentage of stocks 

which increased in value. Simultaneously, along with the passage of time the num-

ber of stocks with decreasing prices was higher. This relationship occurred in the 

instance of the regulated market as well as the NewConnect. Similarly, the minimum 

rate of return in given collectivities tended to fall to almost 90% or 99% in two years 

after the debut. On the contrary to this, there were also stocks which seemed to be 

very profitable – the maximum rate of return of some of them skyrocketed to several 

thousand percent over time. It is significant to stress that the average returns in all 

the tables are remarkably higher than medians. It indicates that average values are 

raised by individual stocks with very high rates of return (the influencial outliers). 

Such a situation disturbs the general perception of the profitability of investments in 

IPOs or private placements. Untypically high or low yields on the stock market 

influence the rate of return so in this case it is more desirable to use median or quar-

tiles (percentiles).
5
 The values of kurtosis are very diverse so there cannot be drawn 

any clear conclusions about the distribution if it is platykurtic or leptykurtic. When it 

comes to skewness, most values are positive what emphasizes the right-hand asym-

metry. Furthermore, most values represent the strong asymmetry of distributions.
6
 

The comparison of the content of tables 1 to 4 can be helpful in answering the ques-

tion whether it is more profitable to invest in primary offerings on the NewConnect 

rather than on the WSE. The first example is the difference between table 1 and 

table 3. Both of them concern returns counted on the basis of the issue price estab-

                                                           
5 A. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, p. 21–22.  
6 B. Pułaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011, p. 90–93. 
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lished by issuers. In terms of the average or median rate of return and the number of 

companies with growing prices, the NewConnect market seems to prevail. However, 

one or two years after the debut the situation was worse – the majority of companies 

lost in value and in larger scale than in case of the WSE. Table 2 and table 4 present 

the statistics based on the rates of return calculated on the grounds of opening price 

during the stock market debut. Generally, the percentage of stocks which increased 

their values on consecutive dates taken into consideration suggests that there were 

more primary offerings with positive yields on the WSE than on the NewConnect. 

Additionally, the comparison of median return is also in favour of the regulated 

market. Nevertheless, as mentioned earlier, it would be difficult for an individual to 

buy stocks in private placement during their way on the NewConnect because in this 

way shares are most often distributed to the limited number of investors. Thanks to 

that, the participation in an alternative trading system bares by far less costs.
7
 Then, 

remarkably easier and more available is an attempt to buy shares on the day of their 

debut. They can be acquired at the opening price. Although many investors com-

plain on the illiquidity of the market, the probability of buying at opening price is 

usually higher than at issue price. On the other hand, during the IPOs subscription 

on shares on their path to be quoted on the WSE, investors’ subscriptions for stocks 

are reduced partially. Due to this fact the demand is often higher than the supply. 

But it is still possible to invest in IPOs at least small amounts of money at issue 

price. Consequently, the performance of buying shares on the WSE at issue price 

can be compared with the performance of buying shares on the NewConnect at 

opening price at the day of their flotation. These data are presented in table 1 and 

table 4. Undeniably, figures in table 1 give evidence of by far better performance of 

IPOs on the regulated market. In terms of the percentage of stocks which increased 

in value and the median return WSE listed companies were more secure and offered, 

generally, higher returns.  

For reasons stated above, the research hypothesis ought to be verified negative-

ly. Even though micro and small companies constitute the majority of the NewCon-

nect firms,
8
 the existence of the risk premium during the analyzed period is hardly 

visible. There is no clear evidence to state that the NewConnect enterprises bring 

higher profits after their debuts than enterprises listed on the main market. One of 

the reasons why companies from the NewConnect did not bring satisfactory returns 

was an economic slowdown in Poland after the global financial crisis.
9
  

 

 

 

 

                                                           
7 M. Mosionek-Schweda, Emitenci na rynku NewConnect, Annales Universitatis Mariae 

Curie- Skłodowska, Vol. XLIV, 2 sectio h, Lublin 2010, p. 500. 
8 D. Kordela, Ocena procedur i kosztów rynku alternatywnego NewConnect z punktu widzenia 

emitentów, in: Uwarunkowania rynkowe rozwoju Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 695, Ekonomiczne 

Problemy Usług no. 80, Szczecin 2012, p. 311–313. 
9 P. Szczepankowski, Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect w ujęciu 

sektorowym, ”Współczesna ekonomia” 2010, no 1 (13), p. 8–9. 
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Table 1 

Statistical measures for stocks being subject of IPOs on the regulated market on the Warsaw 

Stock Exchange in years 2012–2014 calculated on the basis of issue price 

Category 

Percen-

tage of 

stocks 

which 

increased 

in value 

Percen-

tage of 

stocks 

which 

decreased 

in value 

Percen-

tage of 

stocks 

with no 

change in 

price 

Mini-

mum 

rate of 

return 

(%) 

Maxi-

mum 

rate of 

return 

(%) 

Avera-

ge rate 

of 

return 

(%) 

Median 

of 

return 

(%) 

The 

first 

quartile 

of 

return 

(%) 

The third 

quartile 

of return 

(%) 

Kuto-

sis 

Skew-

ness 

Return 

on the 

opening 

of a 

stock 

debut 

IPO in 

2012 
63,16 10,53 26,32 52,54 85,71 9,05 5,88 0,00 8,80 4,34 1,09 

IPO in 

2013 
68,18 27,27 4,55 –17,95 25,00 4,14 1,65 –0,08 10,68 -0,29 0,17 

IPO in 

2014 
64,00 24,00 12,00 –7,50 24,83 3,04 1,33 0,00 5,97 3,55 1,50 

Return 

on the 

closing 

of a 

stock 

debut 

IPO in 

2012 
63,16 31,58 5,26 –61,65 66,29 7,11 1,85 –0,65 12,07 2,96 0,15 

IPO in 

2013 
60,87 39,13 0,00 –30,77 26,94 3,18 3,03 –4,95 15,97 –0,05 –0,28 

IPO in 

2014 
74,07 22,22 3,70 –11,97 23,49 2,69 1,65 0,00 5,50 2,99 0,86 

Mon-

thly 

return 

IPO in 

2012 
47,37 47,37 5,26 –70,76 179,07 7,59 0,00 –15,42 11,41 6,87 2,15 

IPO in 

2013 
69,57 30,43 0,00 –51,28 68,11 6,70 7,59 –3,01 14,63 1,95 0,19 

IPO in 

2014 
44,44 51,85 3,70 –35,02 34,17 1,44 –0,47 –3,25 6,30 1,93 –0,19 

3-

mon-

ths 

return 

IPO in 

2012 
42,11 57,89 0,00 –74,79 206,20 6,60 –3,85 –26,00 17,70 6,52 2,17 

IPO in 

2013 
56,52 39,13 4,35 –48,72 91,76 9,01 1,92 –2,30 20,46 1,88 0,71 

IPO in 

2014 
42,11 57,89 0,00 –34,29 41,25 1,84 –2,28 –4,76 11,66 0,31 0,24 

Semi-

annu-

al 

return 

IPO in 

2012 
36,84 57,89 5,26 –73,52 217,83 2,09 –5,15 –34,47 10,80 7,20 2,29 

IPO in 

2013 
65,22 34,78 0,00 –43,18 193,41 15,66 16,21 –14,29 28,79 6,32 2,00 

IPO in 

2014 
30,77 69,23 0,00 –56,28 24,29 –4,92 –2,65 –12,21 13,41 1,51 –0,97 

An-

nual 

return 

IPO in 

2012 
57,89 42,11 0,00 –88,50 353,49 10,49 4,32 –51,33 32,96 10,12 2,79 

IPO in 

2013 
56,52 43,48 0,00 –99,83 175,29 1,55 12,50 –33,32 24,31 2,33 0,85 

Two-

year 

return 

IPO in 

2012 
42,11 57,89 0,00 –88,92 225,58 –0,66 –32,13 –68,30 32,84 1,17 1,27 

Source: own study based on the research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 The rate of return of the... 481 

 

 

Table 2 

Statistical measures for stocks being subject of IPOs on the regulated market on the Warsaw 

Stock Exchange in years 2012–2014 calculated on the basis of opening price in the stock 

market debut 

Category 

Percen-

tage of 

stocks 

which 

in-

creased 

in value 

Percen-

tage of 

stocks 

which 

de-

creased 

in value 

Percen-

tage of 

stocks 

with no 

change in 

price 

Mini-

mum 

rate of 

return 

(%) 

Maxi-

mum rate 

of return 

(%) 

Average 

rate of 

return 

(%) 

Median 

of return 

(%) 

The 

first 

quar-

tile of 

return 

(%) 

The 

third 

quar-

tile of 

return 

(%) 

Kur-

tosis 

Skew-

ness 

Return 

on the 

debut 

(closing 

–

opening 

price) 

IPO in 

2012 
42,11 47,37 10,53 –19,20 16,67 –1,98 0,00 –7,15 1,87 0,74 –0,20 

IPO in 

2013 
47,83 47,83 4,35 –28,00 14,75 –0,87 0,00 –4,67 3,77 2,46 –1,00 

IPO in 

2014 
46,43 42,86 10,71 –10,69 10,36 –0,14 0,00 –2,65 1,92 0,38 –0,07 

Monthly 

return 

IPO in 

2012 
31,58 63,16 5,26 –41,89 71,43 –4,14 –5,46 –21,28 3,13 2,71 1,26 

IPO in 

2013 
60,87 39,13 0,00 –40,63 40,09 1,69 1,34 –4,49 7,56 1,87 0,04 

IPO in 

2014 
37,04 62,96 0,00 –31,11 45,05 –1,39 –1,32 –6,28 2,71 5,36 1,14 

3-

months 

return 

IPO in 

2012 
36,84 63,16 0,00 –46,88 88,10 –5,96 –8,42 –33,51 13,72 2,06 1,14 

IPO in 

2013 
56,52 43,48 0,00 –37,50 55,24 3,66 2,12 –9,39 10,75 0,76 0,58 

IPO in 

2014 
47,37 52,63 0,00 –35,21 52,70 –0,14 –2,43 –9,25 8,20 1,76 0,75 

Semi-

annual 

return 

IPO in 

2012 
31,58 63,16 5,26 –58,68 95,24 –10,04 –12,38 –38,04 7,11 2,33 1,27 

IPO in 

2013 
52,17 47,83 0,00 –41,48 137,52 9,47 4,73 –18,16 27,12 3,71 1,58 

IPO in 

2014 
33,33 66,67 0,00 –56,28 27,93 –6,58 –8,62 –16,92 6,07 0,94 –0,45 

Annual 

return 

IPO in 

2012 
42,11 57,89 0,00 –89,44 178,57 –4,43 –4,51 –47,40 18,09 5,17 1,67 

IPO in 

2013 
56,52 43,48 0,00 –80,11 1050,00 71,12 3,70 –17,40 35,43 15,85 3,82 

Two-

year 

return 

IPO in 

2012 
47,37 52,63 0,00 –89,59 111,43 –9,01 –19,53 –77,55 36,27 –1,13 0,41 

Source: own study based on the research. 
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Table 3 

Statistical measures for stocks being subject of private placements on the NewConnect in 

years 2012–2014 calculated on the basis of issue price 

Category 

Percen-

tage of 

stocks 

which 

in-

creased 

in value 

Percen-

tage of 

stocks 

which 

de-

creased 

in value 

Percen-

tage of 

stocks 

with no 

change 

in price 

Mini-

mum 

rate of 

return 

(%) 

Maxi-

mum 

rate of 

return 

(%) 

Ave-

rage 

rate 

of 

return 

(%) 

Me-

dian 

of 

re-

turn 

(%) 

The 

first 

quar-

tile 

of 

re-

turn 

(%) 

The 

third 

quar-

tile 

of 

re-

turn 

(%) 

Kur-

tosis 

Skew-

ness 

Re-

turn 

on the 

open-

ing of 

a 

stock 

debut 

IPO in 

2012 
79,55 14,77 5,68 –60,00 125,00 20,83 17,39 1,67 44,82 1,25 0,08 

IPO in 

2013 
80,95 14,29 4,76 –44,91 280,00 26,17 17,78 6,79 33,48 20,71 3,92 

IPO in 

2014 
72,73 9,09 18,18 –55,44 80,00 22,71 19,67 0,75 45,75 0,92 –0,49 

Re-

turn 

on the 

clos-

ing of 

a 

stock 

debut 

IPO in 

2012 
70,79 22,47 6,74 –56,90 106,67 21,75 17,54 0,00 50,00 –0,58 0,19 

IPO in 

2013 
76,19 16,67 7,14 –35,00 125,00 28,59 20,00 1,48 51,15 0,16 0,71 

IPO in 

2014 
72,73 13,64 13,64 –20,00 128,00 34,94 20,64 0,60 53,00 0,07 1,03 

Mon-

thly 

return 

IPO in 

2012 
48,31 49,44 2,25 –78,00 5240,00 86,02 0,00 –33,33 23,33 76,48 8,52 

IPO in 

2013 
50,00 45,24 4,76 –61,37 315,56 20,13 1,00 –13,26 35,75 8,46 2,45 

IPO in 

2014 
71,43 28,57 0,00 –63,86 550,00 59,19 15,00 –18,86 36,00 6,74 2,56 

3-

mon-

ths 

return 

IPO in 

2012 
48,31 50,56 1,12 –95,96 7900,00 111,24 –3,92 –44,44 31,09 85,59 9,17 

IPO in 

2013 
54,76 40,48 4,76 –63,74 365,56 23,33 3,23 –15,22 34,24 9,13 2,65 

IPO in 

2014 
58,82 35,29 5,88 –55,97 700,00 91,11 5,00 –20,29 125,00 5,28 2,23 

Semi-

annu-

al 

return 

IPO in 

2012 
40,45 58,43 1,12 –99,41 7730,00 102,78 –8,80 –50,00 29,09 85,52 9,17 

IPO in 

2013 
57,14 42,86 0,00 –75,00 2348,60 74,74 16,04 –20,50 48,31 39,45 6,20 

IPO in 

2014 
42,86 50,00 7,14 –60,38 680,67 47,69 –2,08 –21,16 9,00 11,87 3,37 

An-

nual 

return 

IPO in 

2012 
41,57 58,43 0,00 –99,81 8700,00 110,92 –10,50 –58,00 41,88 86,67 9,25 

IPO in 

2013 
46,34 53,66 0,00 –91,35 295,38 14,49 –4,82 –27,54 41,54 7,62 2,49 

Two-

year 

return 

IPO in 

2012 
37,50 61,36 1,14 –99,27 7930,00 148,21 –25,76 –68,73 42,49 73,91 8,31 

Source: own study based on the research. 
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Table 4 

Statistical measures for stocks being subject of private placements on the NewConnect in 

years 2012–2014 calculated on the basis of opening price in the stock market debut 

Category 

Percen-

tage of 

stocks 

which 

in-

creased 

in 

value 

Percen-

tage of 

stocks 

which 

de-

creased 

in 

value 

Percen-

tage of 

stocks 

with no 

change 

in price 

Mini-

mum 

rate of 

return 

(%) 

Maxi-

mum 

rate of 

return 

(%) 

Ave-

rage 

rate of 

return 

(%) 

Me-

dian 

of 

return 

(%) 

The 

first 

quar-

tile of 

return 

(%) 

The 

third 

quar-

tile 

of 

re-

turn 

(%) 

Kur-

tosis 

Skew-

ness 

Return 

on a 

stock 

debut 

(closing 

- 

opening 

price) 

IPO in 

2012 
38,20 49,44 12,36 –50,00 246,15 6,33 0,00 –14,73 10,00 13,77 3,43 

IPO in 

2013 
50,00 38,10 11,90 –47,37 134,18 5,77 0,29 –6,12 17,70 9,66 2,23 

IPO in 

2014 
50,00 31,82 18,18 –44,44 335,43 19,67 1,20 –3,20 17,39 16,96 3,90 

Monthly 

return 

IPO in 

2012 
32,58 61,80 5,62 –80,00 3460,00 40,07 –13,19 –37,50 2,76 77,18 8,58 

IPO in 

2013 
28,57 71,43 0,00 –59,53 83,91 –6,64 –12,28 –25,27 3,13 1,17 0,97 

IPO in 

201 4 
36,36 63,64 0,00 –50,00 550,00 34,72 –8,41 –23,28 28,67 11,97 3,29 

3-

months 

return 

IPO in 

2012 
33,71 64,04 2,25 –97,17 5233,33 63,87 –11,67 –47,50 6,67 81,96 8,91 

IPO in 

2013 
35,71 64,29 0,00 –69,33 103,45 –3,49 –13,56 –24,84 17,28 1,42 1,09 

IPO in 

2014 
41,18 58,82 0,00 –57,14 700,00 60,44 –6,69 –33,33 55,56 8,50 2,77 

Semi-

annual 

return 

IPO in 

2012 
31,46 68,54 0,00 –99,59 5120,00 55,72 –25,00 –53,33 12,00 82,86 8,97 

IPO in 

2013 
40,48 59,52 0,00 –80,00 1900,00 41,46 –11,02 –28,84 11,18 40,26 6,29 

IPO in 

2014 
21,43 78,57 0,00 –64,29 680,67 26,48 –23,52 –38,01 –4,07 13,35 3,62 

Annual 

return 

IPO in 

2012 
33,71 65,17 1,12 –99,87 5766,67 63,71 –22,87 –61,47 20,00 84,33 9,08 

IPO in 

2013 
33,33 66,67 0,00 –91,35 207,69 –6,43 –15,11 –44,02 8,24 4,41 1,78 

Two-

year 

return 

IPO in 

2012 
32,58 67,42% 0,00 –99,49 5253,33 100,41 –29,41 –74,98 13,11 58,68 7,22 

Source: own study based on the research. 

 

 

Conclusion 

 

The NewConnect – the capital market for small enterprises remains a great op-

portunity for those who seek for obtaining capital and those who want to invest their 

money. However, investors must look through many occasions carefully as the sig-

nificant part of them after the primary offerings ensure unsatisfying level of the rate 



484 Marcin Jan Flotyński 

 

 

of return. According to the outcomes of the research, there is no distinct evidence 

that small companies from the alternative trading system bring higher returns than 

enterprises with higher capitalization quoted on the Warsaw Stock Exchange. It 

seems that in this case the role of risk premium or illiquidity premium (which are 

higher for smaller and more risky companies) was not clearly visible. The attempts 

to explain such a situation can constitute an interesting area for further research. Yet, 

it is important to remember that the NewConnect is still quite a new market platform 

which constantly develops and grows. The companies quoted there are in the early 

stage of their development when the potential risk of failure is the highest but can be 

either ‘stars’ and perform very well in the future. These are factors which should be 

also taken into account. 
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STOPA ZWROTU OFERT PIERWOTNYCH NA PRZYKŁADZIE MAŁYCH  

SPÓŁEK NA RYNKU NEWCONNECT I PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU  

GŁÓWNYM GPW 

 

Streszczenie 

 

Alternatywny system obrotu – NewConnect w latach 2007–2014 rozwijał się 

dynamicznie, o czym świadczy znaczna liczba notowanych na tym rynku przedsię-

http://150.254.171.196/ipac20/ipac.jsp?session=14208C50E9252.3834&profile=ks&uri=search=TL%7E%21NewConnect%20-%20rynek%20gie%C5%82dowy%20dla%20ma%C5%82ych%20i%20%C5%9Brednich%20przedsi%C4%99biorstw%20:%20systematyka,%20organizacja,%20perspektywy%20rozwoju%20/%20Dominika%20Kordela.&term=NewConnect%20-%20rynek%20gie%C5%82dowy%20dla%20ma%C5%82ych%20i%20%C5%9Brednich%20przedsi%C4%99biorstw%20:%20systematyka,%20organizacja,%20perspektywy%20rozwoju%20/%20Dominika%20Kordela.&aspect=subtab24&menu=search&source=%7E%21bae
http://150.254.171.196/ipac20/ipac.jsp?session=14208C50E9252.3834&profile=ks&uri=search=TL%7E%21NewConnect%20-%20rynek%20gie%C5%82dowy%20dla%20ma%C5%82ych%20i%20%C5%9Brednich%20przedsi%C4%99biorstw%20:%20systematyka,%20organizacja,%20perspektywy%20rozwoju%20/%20Dominika%20Kordela.&term=NewConnect%20-%20rynek%20gie%C5%82dowy%20dla%20ma%C5%82ych%20i%20%C5%9Brednich%20przedsi%C4%99biorstw%20:%20systematyka,%20organizacja,%20perspektywy%20rozwoju%20/%20Dominika%20Kordela.&aspect=subtab24&menu=search&source=%7E%21bae
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biorstw, które przeprowadziły ofertę pierwotną sprzedaży swoich akcji. W artykule 

podjęto badanie, które miało na celu wskazanie opłacalności inwestowania w spółki 

debiutujące na rynku NewConnect w latach 2012–2014. Aby uwiarygodnić otrzy-

mane rezultaty przebadano również stopy zwrotu akcji spółek po udanej ofercie 

publicznej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie  

w tożsamym okresie. Wykonano badanie dla 223 spółek – 70 z rynku regulowanego 

GPW oraz 153 z rynku małych spółek NewConnect. Stopy zwrotu obliczono dla 

różnych momentów – przeprowadzono symulacje inwestycji zarówno krótko, jak  

i długoterminowych. Celem artykułu jest sprawdzenie, jak kształtowały się stopy 

zwrotu akcji spółek debiutujących na rynku NewConnect w porównaniu ze stopami 

zwrotu debiutów na rynku głównym w analogicznym okresie. Postawiono hipotezę 

badawczą, według której inwestowanie w oferty pierwotne spółek na rynku alterna-

tywnym powinno być bardziej opłacalne niż inwestowanie w IPO spółek z rynku 

głównego. Hipotezę oparto na występującym w literaturze założeniu wyższej premii 

za ryzyko w przypadku spółek o małej kapitalizacji i premii za ryzyko niedostatecz-

nej płynności obrotu ich akcjami, jaką charakteryzują się przedsiębiorstwa z New-

Connect. Analizę oparto na metodzie porównawczej oraz na miernikach statystycz-

nych służących do opisu struktury zbiorowości. 

 

Słowa kluczowe: rynek regulowany, alternatywny system obrotu, NewConnect, 

oferta publiczna (IPO), oferta prywatna 
 

 

Translated by Marcin Jan Flotyński 
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Streszczenie 

 

Prawidłowe funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa w zmieniającym 

się otoczeniu, w tym również w sektorze małych i średnich podmiotów, związane 

jest z zapewnieniem mu zrównoważonego rozwoju, pozwalającego na osiągnięcie  

i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Wymaga to aktywnego wykorzystania szans 

jakie stwarza rynek finansowy i ograniczenia występujących zagrożeń. W artykule 

uwzględniono główne modele finansowania rozwoju w powiązaniu ze zmianami 

poziomu i struktury przepływów pieniężnych. Celem artykułu jest analiza i ocena 

związku pomiędzy wyborem modelu finansowania rozwoju a gotówkowymi efek-

tami działalności przedsiębiorstwa.  

 

Słowa kluczowe: rozwój, przepływy pieniężne, źródła finansowania, wystarczal-

ność gotówkowa  

 

 

Wprowadzenie 

 

Warunkiem rozwoju podmiotu gospodarczego jest dostęp do kapitału umożli-

wiającego finansowanie przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych, z właściwym 

wykorzystaniem zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł finansowych. 

Prawidłowy dobór źródeł finansowych wymaga oceny możliwości wykorzystania 

podstawowych modeli finansowania rozwoju z uwzględnieniem szans i zagrożeń  

z tym związanych, na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. Ważna jest rów-

nież ocena możliwości samofinansowania procesów rozwojowych związanych  

z generowanymi przepływami pieniężnymi (głównie z działalności operacyjnej) 

oraz z uwzględnieniem miar wystarczalności gotówkowej na pokrycie wydatków 

związanych z obsługą pozyskanego kapitału. W artykule dokonano próby oceny 

modeli finansowania rozwoju z uwzględnieniem założeń teorii i doświadczeń prak-

tyki gospodarczej, głównie w grupie spółek notowanych na rynku NewConnect.  
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Rozwój jako podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 

 

Kategoria rozwoju jest w różny sposób traktowana w literaturze tematu
1
. Czę-

sto uznaje się rozwój jako równoznaczny ze wzrostem, identyfikując kategorie  

o znaczeniu ilościowym i jakościowym. Słuszne jest stwierdzenie, że: „rozwój jest 

przede wszystkim zjawiskiem jakościowym i koniecznym warunkiem przetrwania”. 

Identyfikacja kategorii rozwoju wymaga wyróżnienia głównych jej cech, które służą 

do oceny przesłanek i w konsekwencji – wyboru modeli finansowania przedsięwzięć 

inwestycyjnych
2
. 

Pierwszą cechą, którą należy wyróżnić są pozytywnie oceniane zmiany o cha-

rakterze jakościowym. Są to najczęściej zmiany strukturalne, dotyczące zmian we-

wnętrznych oraz zmian pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym (zmiany 

zewnętrzne), co pozwala na rozszerzenie zakresu działań na rynku, wzrost wiary-

godności kredytowej, poprawę relacji z innymi uczestnikami rynku. Kapitałodawca 

powinien mieć świadomość zakresu i konsekwencji zmian jakościowych i dostoso-

wywać do nich swoje oczekiwania, m.in. w zakresie wymaganej stropy zwrotu.  

Drugą cechą rozwoju jest traktowanie go w układzie dynamicznym, jako pro-

cesu przebiegającego w czasie (w sposób uporządkowany), z uwzględnieniem 

zmiennej wartości pieniądza w czasie i zapewnieniem trwałości procesów rozwoju. 

Dostęp do kapitału nie może być dlatego jednorazowy (krótkoterminowy), lecz 

wymaga ciągłej analizy możliwości kapitałowych i sytuacji na rynku finansowym.  

Zmiany jakościowe realizowane w procesie rozwoju są nierozerwalnie związa-

ne z innowacjami, zgodnie z tzw. schumpeterowską koncepcją zmian innowacyj-

nych
3
. Innowacje cechuje nowość i unikatowość, co wymaga ich odmiennego trak-

towania w porównaniu np. z inwestycjami odtworzeniowymi oraz doboru szerszej 

grupy kapitałodawców. Innowacje odgrywają istotną rolę w tworzeniu przewagi 

konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, co wymaga jednak doboru kapitałodaw-

ców przejmujących konsekwencje ryzyka innowacyjnego.  

Związek z procesami innowacyjnymi wskazuje na kolejną, istotną cechę proce-

sów rozwojowych, jaką jest zwiększone ryzyko. Dotyczy to zarówno zwiększonego 

ryzyka systematycznego związanego z otoczeniem i zmianą jego parametrów  

(w tym parametrów finansowych), jak i ryzyka niesystematycznego (specyficznego). 

Nie bez znaczenia jest również uznanie ryzyka nie tylko jako zagrożenia, ale i szan-

sy zwiększającej możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej, wzrostu atrakcyj-

ności dla inwestorów a w konsekwencji tworzenia dodatkowej wartości
4
. W procesie 

finansowania ryzyka ważne jest zarówno faktyczne pozyskiwanie kapitału w sytu-

acjach ryzykownych, jak i finansowanie strat, z możliwością wyboru różnych spo-

sobów ograniczenia jego skutków. Z jednej strony ryzyko będzie wymagało zabez-

                                                 
1 Z. Pierścionek. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2003. 
2 Szerzej G. Łukasik, Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Uni-

wersytet Ekonomiczny w Katowicach,  Katowice 2010, s. 13–25. 
3 Zob. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 99–101.  
4 Szerzej. K. Janasz, Kapitał w finansowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw  

w Polsce, Źródła i modle, Difin, Warszawa 2010, s. 79; J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. 

Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 180–216. 
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pieczenia i ochrony inwestorów, z drugiej może być wykorzystane do uzyskania 

wyższej stopy zwrotu. Jest to zawsze kontrowersyjny problem wyceny premii za 

ryzyko (risk premium), z uwzględnieniem różnego poziomu awersji do ryzyka (lub 

akceptacji ryzyka). Premia za ryzyko odnoszona do kapitałodawcy wymaga równo-

cześnie uwzględnienia drugiej strony – alokacji kapitału w finansowanie różnych 

składników aktywów o różnym poziomie ryzyka, rozumianych jako stopień zmien-

ności (pewności) spodziewanych przepływów pieniężnych.  Małe i średnie przed-

siębiorstwa wykazują z jednej strony wyższą elastyczność działania, z drugiej jed-

nak mogą napotykać na znaczne bariery i ograniczenia w aktywnych działaniach  

i swobodzie podejmowania ryzykownych decyzji.  

Wyznacznikiem rozwoju jest wzrost wartości przedsiębiorstwa, a procesy roz-

wojowe są integralną częścią problemów zarządzania wartością. Faktyczny rozwój 

dokonuje się, gdy zmiany jakościowe i ryzyko realizowane w dłuższej perspektywie 

powodują wzrost strumieni dochodów generowanych przez przedsiębiorstwa, przy 

założeniu wzrostu stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału przez korzystne zmiany 

efektywności, efekty synergii i obniżenie ryzyka związanego z alokacją kapitału. 

Pozwala to zabezpieczyć oczekiwaną stopę zwrotu wszystkim kapitałodawcom  

i dostosować wysokość zaangażowanego kapitału do prawidłowo ocenianych po-

trzeb przedsiębiorstwa.  

 

 

Główne cechy podstawowych modeli finansowania rozwoju i ich związek  

z przepływami pieniężnymi 

 

Struktura kapitału pozostaje w centrum zainteresowania teoretyków i prakty-

ków od wielu lat. Poszukiwania najlepszych źródeł finansowania to podstawowe 

decyzje przedsiębiorstwa o wielokierunkowym oddziaływaniu na jego pozycję na 

rynku finansowym. Wymaga to oceny szans i zagrożeń dokonanego wyboru, z po-

równaniem cech głównych modeli finansowania rozwoju i oceny ich związku  

z przepływami pieniężnymi. Z jednej strony modele te decydują o przyszłej struktu-

rze i poziomie przepływów pieniężnych. Z drugiej – znajomość aktualnych prze-

pływów pieniężnych i ich oceny w ujęciu retrospektywnym stanowić powinno pod-

stawę doboru określonego modelu struktury kapitału, z oceną szans i zagrożeń doty-

czących możliwości zabezpieczenia oczekiwanych wydatków związanych z obsługą 

kapitału (zapewnieniem stopy zwrotu dla kapitałodawców). Dotyczy to głównie 

oceny zdolności do generowania gotówki podstawowych obszarów działalności 

przedsiębiorstwa oraz stopnia zachowania warunków zdolności kredytowej.  Rachu-

nek przepływów pieniężnych (zarówno ex post, jak i ex ante) stanowi istotne źródło 

informacji nie tylko dla zarządzających, ale i dla kapitałodawców (w tym głównie 

banku). Wykorzystanie przepływów pieniężnych w doborze źródeł finansowania 

wzbogaca ocenę rzeczywistej sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa. Oceny dokony-

wane na podstawie stanu zasobów majątkowych i kapitałowych mają bowiem cha-

rakter statyczny, a wynik finansowy bazuje na memoriałowej zasadzie rejestracji 

zdarzeń gospodarczych, uwzględniającej potencjalne strumienie finansowe.  

Można wyróżnić trzy główne modele struktury kapitału: 

 model preferencji dla kapitału własnego, 
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 model preferencji dla kapitału pożyczkowego, 

 model dywersyfikacji źródeł finansowania. 

Każdy z modeli cechuje określony zakres szans i zagrożeń decydujących o różnym 

poziomie ryzyka, bezpieczeństwa dla właścicieli i wierzycieli, a w konsekwencji  

o pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. 

Model z preferencją dla kapitału własnego wiąże się z rezygnacją przedsiębior-

stwa z wykorzystania efektu dźwigni finansowej na rzecz bezpieczeństwa i wzrostu 

wiarygodności wobec wierzycieli. Może to wiązać się z utrzymaniem rezerw długo-

terminowej płynności finansowej i wzrostu zdolności pożyczkowej w przyszłym 

okresie i związanej z tym możliwości zaciągania długu w przyszłości oraz szans 

pozyskania kapitału o niższym koszcie. Niebezpieczeństwem jest ryzyko spadku 

rentowności kapitału własnego, presja właścicieli dotycząca zabezpieczenia oczeki-

wanej stopy zysku, ponoszenie wysokich kosztów utraconych korzyści. Ważna jest 

również ocena kosztu kapitału własnego (zysku zatrzymanego i dodatkowej emisji 

akcji) w stosunku do kosztu długu. Model ten można rozpatrywać w dwóch ukła-

dach, związanych z: 

 pełnym wykorzystaniem wewnętrznych źródeł finansowania (przepływów 

pieniężnych z działalności operacyjnej)  i preferowaniem samofinansowania 

przyszłych wydatków, 

 pozyskiwaniem kapitału własnego na rynku finansowym (w tym wykorzysta-

nie emisji akcji na rynku NewConnect).  

Preferowanie wewnętrznych możliwości finansowych może być uzasadnione 

szybszą dostępnością do kapitału, dążeniem do izolowania się od wpływu rynku 

finansowego i utrzymaniem pełnej kontroli nad aktywami, z wykorzystaniem asy-

metrii informacji w przyszłych decyzjach. Wewnętrzne źródła finansowe związane  

z samofinansowaniem i preferencją teorii hierarchii ich doboru wiążą się ściśle  

z przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej, ich relacją do wydatków 

inwestycyjnych i przyszłych wydatków finansowych. Wymaga to jednak akceptacji 

polityki podziału zysku przez właścicieli, z dominacją zysków zatrzymanych.  

Model ten preferują przedsiębiorstwa o ograniczonych możliwościach adapta-

cji do zmiennych warunków otoczenia, realizujące przedsięwzięcia o wyższym 

ryzyku oraz oczekujące poprawy swojej pozycji na rynku kapitałowym. Przedsię-

biorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą wykorzystać środki 

własne przedsiębiorcy (właściciela), wypracowany zysk, kapitał prywatny lub pozy-

skiwać kapitał z rynku papierów wartościowych (rynek NewConnect). Rynek New-

Connect, jako forma rynku alternatywnego, wspomaga finansowanie rozwoju ma-

łych i średnich przedsiębiorstw poprzez publiczną emisję akcji
5
.  

Model struktury kapitału z preferencją dla kapitału pożyczkowego wiąże się  

z maksymalnym angażowaniem kapitału obcego w finansowanie działalności przed-

siębiorstwa, elastycznym dostosowaniem zobowiązań do terminów ich wymagalno-

ści, świadomością znacznego ryzyka utraty zdolności płatniczej i wiarygodności 

finansowej oraz z pełnym wykorzystaniem możliwości osiągnięcia dodatniego efek-

                                                 
5 Szerzej D. Kordela, New Connect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

CeDeWu, Warszawa 2013. 
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tu dźwigni finansowej w danych warunkach rynkowych (np. związanych z korzyst-

nym kierunkiem zmian stopy procentowej). Przedsiębiorstwo będzie oceniać zależ-

ności między korzyściami wykorzystania wyższej dźwigni finansowej a rosnącymi – 

wraz ze wzrostem zadłużenia – kosztami bankructwa i ryzykiem przekroczenia 

dopuszczalnej pojemności zadłużeniowej. Nie bez znaczenia jest również stopień 

rozproszenia dłużników, różne terminy wymagalności zobowiązań i ewentualne 

konflikty interesów między wierzycielami i właścicielami (np. w zakresie oczeki-

wanych, stabilnych wypłat z zysku). Istotna jest także struktura zadłużenia  

z uwzględnieniem roli bezpośredniego pozyskiwania kapitału z rynku finansowego 

(emisja pożyczkowych papierów wartościowych) czy też z wykorzystaniem sektora 

bankowego (model pośredni)
6
. Dominacja instytucji banku w finansowaniu stwarza 

większe możliwości kontroli sposobu wykorzystania kapitału ze strony pożyczko-

dawcy i podejmowania działań interwencyjnych, a także zmiany warunków umowy. 

Bezpośrednie finansowanie kapitałem pożyczkowym z wykorzystaniem emisji po-

życzkowych papierów wartościowych pozwala na – z jednej strony – dywersyfika-

cję ryzyka i ograniczone możliwości postawienia zobowiązań w stan natychmiasto-

wej wymagalności w sytuacji utraty wiarygodności, a z drugiej – powoduje powsta-

nie dodatkowego ryzyka w przypadku braku rynkowego popytu na pożyczkowe 

papiery wartościowe. Rozwój rynku obligacji korporacyjnych, związanych głównie 

z uruchomieniem rynku Catalyst, stwarza coraz większe możliwości dostępu do 

kapitału pożyczkowego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw z osobowo-

ścią prawną
7
.  

Wykorzystanie modelu preferencji dla kapitału pożyczkowego wymaga jednak 

postawienia pytania
8
: 

 przy jakim poziomie zadłużenia kapitałodawcy ograniczą dostęp do kapitału,  

 jaka będzie oczekiwana premia za ryzyko w stosunku do podstawowej stopy 

rynkowej, 

 czy istnieje możliwość zabezpieczenia interesów pożyczkodawców i poniesie-

nia kosztów z tym związanych. 

Szansą w tym modelu jest maksymalne wykorzystanie efektu dźwigni finan-

sowej w danych warunkach rynkowych, wykorzystanie efektu tarczy podatkowej  

i ograniczenie kosztów agencji. Zagrożeniem może być pogorszenie zdolności po-

życzkowej, brak możliwości realizacji  zobowiązań wobec wierzycieli, ryzyko po-

wstania kosztów trudności finansowych i ryzyko spadku wiarygodności na rynku. 

Oceny przepływów pieniężnych w tym modelu dotyczą głównie wydatków finan-

sowych związanych ze spłatą i obsługą kapitału pożyczkowego oraz ich relacji do 

przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnych, wskazujących na moż-

liwości ich pokrycia z wewnętrznych źródeł finansowych (miary wystarczalności 

gotówkowej). W tych warunkach wybór takiej struktury kapitału może dotyczyć 

                                                 
6 Szerzej M. Stradomski, Zarządzanie struktura zadłużenia przedsiębiorstwa, PWE, Warsza-

wa 2004.  
7 Szerzej B. 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, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2012.  
8 Szerzej M. Stradomski. Zarządzanie strukturą… 
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głównie przedsiębiorstw o wysokiej ocenie ratingowej i stabilnych wpływach go-

tówkowych z działalności operacyjnej.  

Główną cechą modelu dywersyfikacji źródeł finansowania jest elastyczne 

kształtowanie struktury kapitału w zależności od zmian wewnętrznych i zewnętrz-

nych warunków działania. Wymaga to szerokiego dostępu do informacji rynkowej,  

z akceptacją kosztu pozyskania informacji, dużej zdolności adaptacji do zmiennych 

warunków otoczenia i możliwością dywersyfikacji kierunków działania przedsię-

biorstwa. Nie bez znacznie może być dostęp do rynkowych, złożonych instrumen-

tów finansowych (np. obligacji zmiennych).  

Model ten może być skutecznie wykorzystany w grupie przedsiębiorstw,  

w których sfera realna pozwala na adaptację do zmiennych warunków otoczenia 

oraz tam gdzie osiągnięto określony stopień dojrzałości, ograniczający ponoszenie 

ryzyka gospodarczego. Taka struktura kapitału, która jest efektem reakcji przedsię-

biorstwa na zmieniającą się sytuację rynkową, dotyczy ograniczonej grupy przed-

siębiorstw. Jest to więc struktura kapitałowa złożona, o dużym poziomie ryzyka, ale 

w warunkach realizacji procesów rozwojowych stwarzająca największe szanse ela-

stycznego reagowania na zmieniające się wewnętrzne i zewnętrzne warunki działa-

nia.  

W każdym z modeli należy ocenić źródła finansowania w powiązaniu ze struk-

turą kapitału, kosztem kapitału i ryzykiem finansowym. Istotne są również oceny, 

czy: 

 brak wygospodarowanych środków pieniężnych może ograniczyć rozwój 

przedsiębiorstwa i jego zdolność konkurencyjną, 

 pozycja przedsiębiorstwa na rynku finansowym gwarantuje dostępność do 

kapitału, 

 przewidywana wysokość pozyskiwanego kapitału pożyczkowego mieści się  

w dopuszczalnym poziomie zadłużenia.  

Przedsiębiorstwo nastawione na rozwój powinno być zainteresowane maksy-

malizowaniem operacyjnych przepływów pieniężnych i prawidłowym ich wykorzy-

staniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, spłatę zobowiązań wobec wierzy-

cieli i realizację oczekiwań właścicieli (zgodnie z przewidywaną realizacją polityki 

dywidendy).  

 

 

Wykorzystanie modeli finansowania rozwoju przedsiębiorstw w praktyce 

gospodarczej (synteza badań) 

 

W celu praktycznej oceny głównych źródeł finansowania rozwoju przeprowa-

dzono badania w wybranej, zróżnicowanej grupie przedsiębiorstw notowanych na 

rynku NewConnect, wykorzystując dane liczbowe z raportów rocznych. Są to głów-

nie spółki małe i średnie notowane na rynku alternatywnym. Do oceny przyjęto 

średnie wielkości ustalone dla poszczególnych rodzajów działalności, z uwzględnie-

niem spółek, które w latach 2011 i 2012 realizowały procesy rozwojowe (przedsię-

wzięcia inwestycyjne), a ich efektem był wzrost wartości aktywów (głównie akty-

wów trwałych). Autorzy mają świadomość, że taka ocena jest niepełna, wartości 
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średnie nie pozwalają na szczegółowe oceny, a jedynie wskazują na główne kierunki 

wyborów przedsiębiorstwa. Wykorzystywane informacje służyły do oceny: 

 struktury przepływów pieniężnych,  

 roli przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w samofinansowaniu 

wydatków inwestycyjnych i finansowych (głównie związanych z obsługą dłu-

gu), 

 udziału własnych środków (tj. z działalności operacyjnej, wpływów inwesty-

cyjnych i emisji akcji) w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, 

 wykorzystania zadłużenia w finansowaniu wydatków inwestycyjnych i finan-

sowych, związanych z spłatą i obsługą wcześniejszego zadłużenia.  

Analiza struktury przepływów pieniężnych (tab. 1) wskazuje, że przedsiębior-

stwa badanych rodzajów działalności (poza nieruchomościami w 2012 r.) wykazy-

wały dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Dodatnie przepływy 

pieniężne z działalności operacyjnej występowały również pomimo ponoszenia strat 

bilansowych, co spowodowało jednak wykorzystanie amortyzacji do pokrycia wy-

datków operacyjnych. Porównanie danych liczbowych w roku 2013 w stosunku do 

2012 roku wskazuje, że średnie wartości przepływów pieniężnych z działalności 

operacyjnej wykazywały zarówno wzrost, jak i spadek, niezależnie od realizowa-

nych wydatków inwestycyjnych i finansowych. 

Szersza analiza przyczyn zmian wymagałaby dodatkowych badań, z wykorzy-

staniem indywidualnych ocen dla każdego przedsiębiorstwa, z wyróżnieniem np. ich 

pozycji konkurencyjnej na rynku. Trzy obszary działalności (budownictwo, teleko-

munikacja i technologie) wykazywały spadek przepływów pieniężnych, a trzy (han-

del, informatyka, nieruchomości) wzrost poziomu przepływów pieniężnych z dzia-

łalności operacyjnej. Może to dowodzić, że przyjęte wcześniej strategie rozwoju nie 

uwzględniały możliwych zmian w poziomie oczekiwanych środków pieniężnych  

z działalności operacyjnej i nie zostały poprzedzone szerszą oceną budżetów kapita-

łowych. Ocena przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wskazuje, że  

w różnym stopniu o ich poziomie decydowały: wynik finansowy i amortyzacja, na 

co wskazują główne wskaźniki struktury przepływów (tab. 2). Największy udział 

zysku netto w generowanych środkach pieniężnych z działalności operacyjnej wy-

kazują takie rodzaje działalności, jak informatyka i telekomunikacja. Są to działal-

ności wykazujące również wysoką rentowność kapitału własnego (w ujęciu księgo-

wym) – tabela 2.  

Istotna jest również ocena i porównanie rentowności gotówkowej, dającej szer-

szy obraz faktycznej efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, mo-

gącej stanowić podstawę wyboru kierunku rozwoju z możliwością faktycznego 

spełnienia oczekiwań właścicieli. 

Zróżnicowany jest również udział amortyzacji w przepływach pieniężnych  

z działalności operacyjnej, wskazujący zarówno na możliwości realizacji inwestycji 

odtworzeniowych w ramach samofinansowania, jak i niezgodne z przeznaczeniem 

wykorzystanie amortyzacji na finansowanie wydatków operacyjnych. Niekorzystne 

relacje w tym zakresie wykazują: informatyka, technologie i handel (2012 r.). Oce-

niając strukturę wpływów z działalności finansowej, należy zwrócić uwagę zarówno 

na środki pieniężne pochodzące z emisji akcji, jak i kredyty, pożyczki oraz emisję 

pożyczkowych papierów wartościowych. Trudno ocenić w jakim stopniu wpływy te 
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zostały wykorzystane na pokrycie wydatków inwestycyjnych a w jakim umożliwiło 

to realizację zobowiązań wobec kapitałodawców (głównie pożyczkodawców). Jest 

to konsekwencja ograniczonych możliwości samofinansowania wydatków inwesty-

cyjnych i finansowych, o czym świadczą główne miary wystarczalności gotówkowej 

(tab. 2). Najwyższe wartości w tym zakresie wykazuje telekomunikacja, gdzie ponad 

50% wydatków średnio można pokryć źródłami pieniężnymi z działalności opera-

cyjnej. 
Tabela 1 

Struktura przepływów pieniężnych w latach 2012–2013 (dane w tys. zł) 

 
Budownictwo Handel Informatyka Telekomunikacja Nieruchomości Technologie 

Przepływy pieniężne 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Przepływy pieniężne  

z działalności operacyj-

nej w tym: 

41 184 21 974 13 361 80 933 7 093 12 170 10 530 8955 –159 17 230 33 450 20 038 

– zysk (strata) netto –1511 23 543 –11 921 –27 532 20 732 20 305 3477 5139 –448 8523 –52 444 32 135 

– amortyzacja 16 455 17 936 23 020 26 850 8927 11 656 3812 4731 2245 2241 17 592 22 979 

Przepływy pieniężne  

z działalności inwesty-

cyjnej w tym: 

–52 599 –27 032 -106 793 –62 597 –30 168 –33 518 –6089 –9762 –36 216 –28 308 –37 703 –107 819 

– wpływy z działalności 

inwestycyjnej 
28 179 23 426 8634 35 721 7288 11 179 1850 1100 65 575 69 324 14 371 4297 

– wydatki inwestycyjne –80 775 –50 457 -115 438 –98 322 –37 462 –44 702 –7940 –10 864 –101 790 –97 626 –52 080 –112 124 

Przepływy pieniężne  

z działalności finanso-

wej 

19 330 742 90 121 4903 22 645 20 867 –4405 1045 35 114 3748 18 059 77 676 

– wpływy z działalności 

finansowej, w tym 
93 045 73 587 300 207 232 262 33 286 39 460 7199 6813 96 818 42 807 72 680 137 352 

– wpływy netto z emisji 

akcji 
11 852 5981 64 260 57 752 8733 14 676 671 819 5535 1754 5868 46 169 

– kredyty i pożyczki 55 815 55 481 230 285 154 978 19 601 21 212 6529 5419 74 405 32 007 55 247 70 137 

– emisja dłużnych 

papierów wartościo-

wych 

34 886 21 877 22 970 61 024 1608 3505 0 0 38 933 32 156 710 23 450 

– wydatki z działalności 

finansowej 
–73 709 –72 841 -210 082 –227 347 –10 632 –18 581 –11 601 –5763 –61 702 –39 058 –54 614 –59 669 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów Rocznych wybranych spółek. 

 

Przeprowadzone szczegółowe oceny indywidualne związane z wyborem przez 

przedsiębiorstwa modeli finansowania wskazały, że dominującą rolę w finansowa-

niu rozwoju odgrywają środki własne, zgodnie z teorią hierarchii doboru źródeł 

finansowania (tab. 3). Spadek stóp procentowych na rynku finansowym nie zwięk-

szył jednak zainteresowania przedsiębiorstw (małych i średnich) pozyskaniem kapi-

tału pożyczkowego. Może to potwierdzić tezę, że banki nie umożliwiają nadal tej 

grupie przedsiębiorstw dostępu do pieniądza kredytowego. Model finansowania 

głównie kapitałem pożyczkowym występował w takich działalnościach, jak techno-

logia i informatyka. Można uznać, że są to działalności rozwojowe z poważnymi 

perspektywami, uznane przez instytucje banku za wiarygodne, co przyszłościowo 

gwarantuje pełną ich zdolność do obsługi długu. Kredyt bankowy odgrywa nadal 

wiodącą rolę w finansowaniu kapitałem obcym, pomimo rozwoju rynku pożyczko-

wych papierów wartościowych. Przedsiębiorstwa wykorzystują również (chociaż  
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w ograniczonym zakresie) model dywersyfikacji źródeł finansowania rozwoju, 

głównie w działalności handlowej, to jest w sektorze o dużej zdolności adaptacji do 

zmiennych warunków otoczenia (w tym zmian parametrów rynku finansowego). 

 
Tabela 2  

Podstawowe wskaźniki oceny przepływów pieniężnych 

 
Budownictwo Handel Informatyka Telekomunikacja Nieruchomości Technologie 

Treść wskaźnika 
J.m. 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1. Miary wystarczalności 

gotówkowej 
             

– przepływy pieniężne z 

działalności operacyjnej/ 

wydatki inwestycyjne 

% 50,9 43,5 11,5 82,3 23,5 27,2 132,6 82,4 X 17,6 64,2 17,9 

– przepływy pieniężne z 

działalności operacyjnej/ 

obsługa zadłużenia 

% 60,6 31,9 6,7 37,4 18,9 36,3 90,7 155,4 X 43,5 69,2 37,4 

– przepływy pieniężne z 

działalności operacyj-

nej/wydatki inwestycyjne + 

obsługa zadłużenia 

% 26,6 17,8 10,5 64,4 14,7 19,1 53,9 53,8 X 12,6 31,5 11,7 

2. Miary struktury przepły-

wów 
             

– zysk netto / przepływy 

pieniężne z działalności 

operacyjnej 

% X 107,1 X X 292,2 166,8 33,1 57,4 X 49,4 X 160,3 

– amortyzacja / przepływy 

pieniężne z działalności 

operacyjnej  

% 39,9 81,6 172,3 33,1 125,8 95,7 36,3 52,8 X 13,0 52,6 114,6 

3. Miary efektywności 
             

– rentowność kapitału 

własnego (mierzona 

zyskiem) 

% X 6,81 X X 9,6 8,7 10,3 13,9 X 1,91 X 8,6 

– rentowność gotówkowa 

kapitału własnego  
% 13,6 6,36 2,09 12,59 3,3 5,3 31,2 24,2 X 3,86 31,5 11,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów Rocznych wybranych spółek. 

 

 
Tabela 3  

Liczba spółek wykorzystujących modele finansowania 

 

Modele finansowania 

inwestycji 

Budownictwo Handel Informatyka Telekomunikacja Nieruchomości Technologie 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Własnymi środkami 18 22 46 42 27 27 9 6 10 12 17 20 

Kapitałem obcym 6 2 5 4 6 5 0 1 4 1 6 7 

 Kapitałem mieszanym 

(obcy  > 30% i własny 

> 30%) 

2 3 3 4 3 4 1 3 2 2 7 4 

Brak inwestycji 2 1 9 13 3 3 0 0 4 5 6 5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportów Rocznych wybranych spółek. 

 

Problem oceny źródeł finansowania rozwoju jest otwarty, wymaga dalszych 

badań i analiz. Przeprowadzone badania potwierdziły tezę, że wykorzystanie wy-

łącznie danych bilansowych, uwzględniających zasoby majątkowe i kapitałowe jest 
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niewystarczające. Pełna kompleksowa analiza wymaga uzupełnienia badań o infor-

macje pochodzące z rachunku przepływów pieniężnych, wskazujące na gotówkowe 

efekty dokonywanych wyborów i rzeczywiste możliwości samofinansowania nie-

zbędnych wydatków.  
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MODELS OF FINANCING DEVELOPMENT AND CASH FLOW INCLUDING THE 

COMPANIES LISTED ON THE NEWCONNECT 

Summary 

 

Proper operation of the modern enterprise, included small and medium companies, is 

connected with their sustainable development which allows to achieve and maintain competi-

tive advantage. This requires the active use of the opportunities which are created on financial 

market and reduce existing threats. The choice of source of financing companies is connected 

with changes in the structure and level of cash flows. The presented article describes the main 

models of financing development in conjunction with changes in the structure and level of 

cash flows. 
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GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE JAKO  

POTENCJALNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA  

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa, mimo że tworzą ponad 50% polskiego PKB  

i 2/3 miejsc pracy, napotykają na znacznie ograniczone możliwości pozyskiwania 

kapitału na rozwój. Można więc zadać pytanie – jakie źródła oprócz kapitału wła-

snego i kredytów pozostają do dyspozycji właścicieli przedsiębiorstw tej wielkości? 

Należy podkreślić, że po zakończeniu procesu prywatyzacji, Giełda Papierów War-

tościowych coraz intensywniej zaczyna poszukiwać nowych alternatyw, które za-

pewnią jej dalszy rozwój. NewConnect stało się zjawiskiem zainicjowanym i zna-

nym. Gdzie zatem dalej upatrywać kierunku rozwoju? Czy polski przedsiębiorca jest 

gotowy do współpracy z GPW?  

W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące osza-

cowania liczby rzekomych przedsiębiorstw, odpowiadających uwarunkowaniom, 

jakie stawia przed potencjalnymi debiutantami GPW. Równocześnie wskazuje się na 

niedostatek i ograniczenie dostępu do danych gromadzonych przez GUS oraz sku-

tecznego zarządzania gospodarką finansową małych i średnich przedsiębiorstw.  

 

Słowa kluczowe: MSP, Regon, spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna, 

źródła finansowania, rynek kapitałowy, GPW 

 

 

Wprowadzenie 

 

Proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
1
 postępuje od 1990 roku  

i przeprowadzany jest na podstawie Ustawy z 30.08.1996 roku o komercjalizacji  

i prywatyzacji
2
. Przez ponad 20 lat rynek kapitałowy, a zwłaszcza giełda, był dosko-

nałym narzędziem do przeprowadzenia dużych prywatyzacji, a Skarb Państwa czę-

sto decydował się na sprzedaż państwowych spółek przez Giełdę Papierów Warto-

ściowych. Powoli proces ten dobiega końca, dlatego w interesie GPW jest pozyski-

                                                 
1 Z wyjątkiem byłych, państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. 
2 DzU nr 118, poz. 56, z późn. zm., która zastąpiła Ustawę z 13.07.1990 r. o prywatyzacji 

przedsiębiorstw państwowych oraz Ustawę z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwo-

wych (DzU 1991, nr 18, poz. 80 z późn. zm.) i Ustawę z 30.04.1993 r. o narodowych fundu-

szach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (DzU nr 44, poz. 202 z późn. zm.). 
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wanie nowych prywatnych emitentów. GPW wraz z Ministerstwem Finansów pod-

jęła już prace nad stworzeniem adekwatnego systemu zachęt, działań aktywizacyj-

nych i sprzedażowych, skierowanych do spółek nowatorskich i dynamicznie działa-

jących.  Wspomaga jednak gospodarkę bardziej innowacyjną, ten obszar, który jest 

zdecydowanie gorzej finansowany przez sektor bankowy (NewConnect
3
). W tym 

samym czasie, zbyt mało prywatnych polskich przedsiębiorców korzystało z tego 

mechanizmu, jako źródła swojego własnego rozwoju. Mimo roli MSP w tworzeniu 

podstawowych wielkości makroekonomicznych
4
 i dużego potencjału innowacyjno-

ści, nadal podlegają one zjawisku tzw. dyskryminacji kredytowej i trudniej im niż 

dużym przedsiębiorstwom uzyskać kredyt bankowy
5
.  

Rynek kapitałowy, a w szczególności jego najważniejsza instytucja, którą sta-

nowi giełda papierów wartościowych jest bardzo ważnym źródłem finansowania 

spółek, a także przekształcania małych przedsiębiorstw w średnie i duże
6
. Rynek 

kapitałowy spełni swoją zasadniczą rolę, w momencie, gdy będzie służył przede 

wszystkim finansowaniu polskich, prywatnych przedsiębiorstw. Potrzebne do tego 

jest stworzenie wielu działań stymulujących rozwój tego źródła finansowania i za-

chęt dla inwestorów. Na rozwój i zmiany w tym obszarze powinny być przygotowa-

ne zarówno instytucje finansowe, jak i sami przedsiębiorcy. W związku z tym poję-

cie rynku kapitałowego, jako potencjalnego źródła finansowania powinno stać się 

bliższe przedsiębiorcom, a narzędzia umożliwiające korzystanie i dostęp do takich 

zasobów, bardziej przystępne. Rola banków, jako głównych źródeł wspomagających 

możliwości rozwoju zostałaby wówczas znacznie zdywersyfikowana, a nowa moż-

liwość finansowania, umożliwiłaby przesunięcie części kapitału inwestorów na 

rynek kapitałowy, co zdynamizowałoby tylko rozwój gospodarki.  

Podstawowym warunkiem umożliwiającym wejście spółki na GPW jest forma 

prawna firmy – musi ona bowiem być spółką akcyjną lub komandytowo-akcyjną. 

Warunki dopuszczenia do obrotu reguluje Regulamin Giełdy oraz Rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 14 października 2005 roku w sprawie określenia warun-

ków, jakie musi spełnić rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papie-

                                                 
3 Zob. D. Kordela, NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

CeDeWu.pl, Warszawa 2013, B. Kołosowska, Finansowanie sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych, CeDeWu.pl, Warszawa 2013 
4 Zob.: J. Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza 

Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2012; J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania 

finansami przedsiębiorstw, CeDeWu.PL, Warszawa 2010. 
5 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro-  

i makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001; zob. prace dotyczące zagadnie-

nia struktury kapitału: A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2011; A. Bielawska, Podstawy finansów przedsiębiorstwa, Wyd. 

Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001; G. Łukasik, Strategie finansowania 

rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Prace Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2010; 

T. Łuczka, Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktur kapitału w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskie, Poznań 2012. 

6 H. Wasilewska, A. Jankowska, Emisja akcji w drodze oferty publicznej na przykładzie 

spółek giełdowych, „Bank i Kredyty” 2005, nr 6, s. 36. 
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rów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku
7
. Zgodnie z wytycznymi 

obowiązuje podział rynku giełdowego na podstawowy i równoległy, przy czym, 

przeważająca większość spółek krajowych (338 z 417 wg stanu na 19.11.2014 r.)
8
 

notowana jest na pierwszym z nich.  

W artykule badaniem objęto dane dotyczące podmiotów gospodarczych w Pol-

sce w latach 2000–2014, gromadzone przez GUS, celem określenia liczby spółek 

mających status prawny umożliwiający pozyskanie kapitału, jako źródła finansowa-

nia z giełdy. Wyszczególnienia dokonano na podstawie rejestru REGON i uwzględ-

nia zarówno spółki kapitałowe, jak i osobowe na tle wszelkiej działalności przedsię-

biorczej prowadzonej w kraju w ostatnich 14 latach. 

 

 

Podmioty gospodarki narodowej zdolne ubiegać się o status spółek  

giełdowych w Polsce w latach 2000–2014 

 

Przedsiębiorstwa państwowe zgodnie z ustawodawstwem mogą ulec prze-

kształceniu przez komercjalizację (przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobo-

wą spółkę Skarbu Państwa), prywatyzację bezpośrednią lub likwidację. Sytuację 

prywatyzacji w Polsce na dzień 31 grudnia 2012 roku zaprezentowano na rysunku  

1 i 2. 

Zgodnie z danymi, 86,4% ogólnej liczby przedsiębiorstw państwowych, które 

zostały zarejestrowane w systemie REGON (30.06.1990 r.) zostało objęte procesem 

przekształceń własnościowych (7555). W 389 spółkach zakończono prywatyzację na 

zasadzie zbycia wszystkich akcji przez Skarb Państwa. Zlikwidowano 58,0% przed-

siębiorstw objętych likwidacją ze względów ekonomicznych (1127). Metodą bezpo-

średnią sprywatyzowano 2 118 przedsiębiorstw. Powstało 1824 spółek na bazie 

majątku sprywatyzowanego bezpośrednio i zlikwidowanych przedsiębiorstw pań-

stwowych, z czego 59 przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego
9
. Na dzień 

30 września 2014 roku wykaz spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa 

wykazywał 45 pozycji
10

. 

Zbiór informacji REGON o podmiotach gospodarki narodowej mających usta-

wowy obowiązek dokonywania wpisu do niego, zależy od stopnia, w jakim obowią-

zek ten jest przestrzegany przez podmioty nim objęte. Zgodnie z ustawą o statystyce 

publicznej z 1995 roku, stanowi on zbiór informacji o osobach prawnych, jednost-

kach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz o osobach fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. W artykule szczegółowej analizie poddano 

wybrane formy prawne, których funkcjonowanie zależy również od wpisu do Kra-

jowego Rejestru Sądowego (KRS), który od 2011 roku w sposób ścisły koreluje  

w tym zakresie z danymi GUS.  

 

                                                 
7 DzU nr 206, poz. 1712. 
8 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.pl. 
9 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013, GUS, Warszawa 2013, s. 495–499. 
10 Ministerstwo Skarbu Państwa, www.nadzor.msp.gov.pl. 
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Rysunek 1. Spółki sprywatyzowane meto-

dą kapitałową w Polsce w latach 1990–

2012 

 

Rysunek 2. Przedsiębiorstwa państwowe 

sprywatyzowane metodą bezpośrednią w Pol-

sce w latach 1990–2012 

 

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski2013, GUS, Warszawa 2013, s. 497. 

 

Jak już wspomniano, w Polsce publiczną emisję akcji mogą prowadzić tylko 

spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, dlatego analizie poddano dane dotyczące 

przynależności do sektora własności, ze szczególnym wyróżnieniem spółek handlo-

wych, do których zaliczamy wymienione spółki. Pierwsze z nich są spółkami kapita-

łowymi, z osobowością prawną i tworzą wyodrębnione organizacyjnie i majątkowo 

podmioty prawa, które mogą być założone w dowolnym celu zgodnym z prawem. 

Spółki akcyjne działają na podstawie kodeksu spółek handlowych, a ich istnienie, 

zgodne z wymogami ustawodawcy, wymaga wpisu do KRS. Drugą formę prawną 

stanowią spółki komandytowo-akcyjne, które będąc spółkami osobowymi nie mają 

osobowości prawnej, jednak kodeks spółek handlowych przyznał im zdolność praw-

ną. Spółki te, mogą zatem we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność 

nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozy-

wane.  

Liczba podmiotów gospodarczych w Polsce systematycznie rośnie. W ciągu 

ostatnich 14 lat, można odnotować tylko trzy spadki. W 2004 roku zarejestrowano 

liczbę spółek mniejszą o 0,13% w stosunku do roku wcześniejszego, w 2009  

roku o 0,38% mniej do wartości z 2008 roku oraz w 2011 roku o 1,02% mniej  

w relacji z 2010 roku. W 2011 roku liczba spółek handlowych wzrosła o 6,41% (322 

474), w tym spółek kapitałowych o 6,35% a osobowych o 6,83% w stosunku do 

roku 2010. 
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Tabela 1 

Liczba przedsiębiorstw według sektora własności zarejestrowanych w rejestrze Regon 

w latach 2000–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS z lat 2001–2014: Działalność 

przedsiębiorstw niefinansowych w 2004–2014; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011–

2014; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007–2013; Zmiany strukturalne 

grup podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 2004–2014). 

 

* Dane dotyczą tylko I półrocza 2014 r. ** Na spadek liczby podmiotów w 2011 r. miała 

wpływ aktualizacja rejestru REGON na podstawie informacji o osobach zmarłych uzyska-
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nych z rejestru PESEL oraz aktualizacja na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Są-

dowego o podmiotach wykreślonych z KRS11.  

 

Wśród podmiotów odpowiednio spółki akcyjne wzrosły o 5,10% a komandy-

towo-akcyjne o 44,10%. Kolejne lata potwierdzają ten trend. W 2012 roku liczba 

spółek handlowych wzrosła o 8,21% (348 952), w tym spółek kapitałowych o 7,95%  

a osobowych o 9,86%. Wśród nich odpowiednio spółki akcyjne wzrosły o 3,93% 

(10 182) a komandytowo-akcyjne o 86,12% (2816). W 2013 roku liczba spółek 

handlowych wzrosła o 9,62% (382 526), w tym spółek kapitałowych o 9,22%  

a osobowych o 12,08%. Wśród nich odpowiednio spółki akcyjne wzrosły o 3,03% 

(10 491), a komandytowo-akcyjne aż o 102,73% (5709) (tab. 2). Do tak dużego 

wzrostu przyczyniły się zrealizowane przez Ministerstwo Finansów plany dotyczące 

podatku CIT, powiązane z przepisami przejściowymi, umożliwiającymi przedłuże-

nie możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego dla akcjonariuszy spółek 

komandytowo-akcyjnych nawet do 2015 roku w przypadku spółek z odpowiednio 

dostosowanym rokiem obrotowym (musi być inny niż kalendarzowy zarejestrowany 

przed 12 grudnia 2013 r.). Analiza danych dotyczących połowy roku 2014 wykaza-

ła, że spółki handlowe kolejny raz zanotują wzrost, ponieważ osiągnęły liczbę 

398 027, co daje im już w badanym momencie wzrost o 4,05% (tab.1). 

Jak podkreśla M. Mikołajek-Gocejna: „rozwój giełdowy rynku akcji jest sty-

mulowany napływem kapitału zagranicznego”
12

. W tym aspekcie uwagę w analizo-

wanych statystykach przyciągają spółki handlowe z udziałem kapitału zagraniczne-

go, których liczba zwiększa się bardzo regularnie (rys. 1). Biorąc za porównawczy 

rok wejścia Polski do Unii Europejskiej, wzrost na koniec 2013 roku wynosił 

53,25%. 
 

 
 

Rysunek 1. Tendencja wzrostu liczby spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego 

w Polsce w latach 2000–2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS z lat 2001–2014: Działalność 

przedsiębiorstw niefinansowych w 2004–2014; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011–

2014; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007–2013; Zmiany strukturalne 

grup podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 2004–2014. 

 

                                                 
11 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 498. 
12 M. Mikołajek-Gocejna, IPO jako źródło finansowania rozwoju spółki, Oficyna Wydawni-

cza SGH w Warszawie, Warszawa 2008, s. 38. 
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Tabela 2 

Dynamika wzrostu przedsiębiorstw według sektora własności  

w Polsce w latach 2003–2013 (w %) 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Spółki handlowe 6,14 5,47 4,74 5,53 6,15 4,12 5,49 6,81 6,41 8,21 9,62 

            

Spółki kapitałowe 4,72 4,86 4,39 5,17 5,40 3,30 5,20 6,69 6,35 7,95 9,22 

            

Spółki akcyjne 0,37 –0,09 –0,30 0,08 2,77 –0,12 1,44 3,94 5,10 3,93 3,03 

Spółki z o.o. 4,94 5,10 4,61 5,40 5,51 3,44 5,35 6,79 6,39 8,10 9,44 

            

Spółki osobowe b.d. b.d. 7,39 8,21 11,63 9,82 7,36 7,60 6,83 9,86 12,08 

Spółki partnerskie 39,00 25,65 16,30 14,37 11,84 10,77 9,48 8,43 13,52 9,50 8,28 

Spółki jawne 18,87 9,41 6,27 6,37 8,17 5,99 3,48 3,31 0,99 2,07 1,98 

Spółki komandytowe 18,29 26,34 25,83 36,60 58,84 41,98 33,90 28,68 28,62 26,78 20,55 

Spółki komandytowo-

akcyjne 
b.d. b.d. 86,96 153,49 133,03 103,54 38,10 47,06 44,10 86,12 102,73 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS z lat 2001–2014: Działalność 

przedsiębiorstw niefinansowych w 2004–2014; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011–

2014; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007–2013; Zmiany strukturalne 

grup podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 2004–2014. 

 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa a wymogi Giełdy Papierów  

Wartościowych 

 

Badając dane opublikowane przez GUS dotyczące rynku kapitałowego, należy 

stwierdzić, że nie są one gromadzone w jednym zbiorczym zestawieniu, ani upu-

bliczniane w odpowiednim do statystyk formacie. Nie ma też pełnych sprawozdań 

umożliwiających analizowane sektora MSP pod kątem wymagań GPW. Trudności 

sprawia oszacowanie liczby MSP, które mogą być potencjalnymi debiutantami 

GPW, ponieważ niezbędne dane są prezentowane w sposób niejasny i mają ograni-

czoną wartość poznawczą. Większość z nich należy dosłownie wyłuskiwać z po-

szczególnych tabel źródłowych i tworzyć własne zestawienia. Podejmując próbę 

oszacowania, należy w kolejnych krokach wprowadzać dodatkowe kryteria dotyczą-

ce liczby osób fizycznych i prawnych w badanym sektorze, a także lat przeżywalno-

ści przedsiębiorstw na rynku. Dzięki takiej analizie wyłoniony zostanie zbiór pod-

miotów gospodarczych, spełniających warunki stawiane przez GPW. 

W Polsce w 2012 roku zarejestrowanych było łącznie 1 794 943 przedsię-

biorstw, z czego, do sektora MSP należało 1 791 742, co stanowi 99,82% wszyst-

kich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym 4,05% sektora należy do 

małych
13

 i średnich przedsiębiorstw (72 555). Statystyka ostatnich lat wskazuje 

                                                 
13 Statystyka nie uwzględnia mikroprzedsiębiorstw. 
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również, że udział tych przedsiębiorstw systematycznie rośnie (3,95% w 2009  

r., 3,97% w 2010 r., 3,98% w 2011 r.), przy czym stopniowo maleje liczba średnich 

podmiotów gospodarczych a wzrasta liczba małych przedsiębiorców (liczba śred-

nich przedsiębiorstw z 16 327 w 2008 r. spadała systematycznie przez kolejne lata, 

osiągając 15 484 w 2012 r.). Małe przedsiębiorstwa, mimo że w udziale sektora 

MSP wykazywały dwie tendencje zniżkowe (2006 i 2009 r.) stale zwiększają swoją 

liczbę (tab. 3). 
 

Tabela 3 

Liczba przedsiębiorstw według klas wielkości w Polsce w latach 2003–2012 

Rok  

Przedsiębiorstwa 

Ogółem 

MSP 

Duże 
ogółem mikro małe średnie 

2003 1 726 536 1 723 834 1 666 696 42 770 14 368 2702 

2004 1 714 982 1 712 228 1 653 856 44 369 14 003 2754 

2005 1 676 775 1 673 940 1 615 167 44 519 14 254 2835 

2006 1 714 915 1 711 934 1 652 998 44 228 14 708 2981 

2007 1 777 076 1 773 830 1 713 194 45 184 15 452 3246 

2008 1 862 462 1 859 210 1 787 909 54 974 16 327 3252 

2009 1 673 527 1 670 414 1 604 417 50 189 15 808 3113 

2010 1 726 663 1 723 496 1 655 064 52 591 15 841 3167 

2011 1 784 603 1 781 414 1 710 598 54 999 15 817 3189 

2012 1 794 943 1 791 742 1 719 187 57 071 15 484 3201 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS z lat 2001–2014: Działalność 

przedsiębiorstw niefinansowych w 2004–2014; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011–

2014; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007–2013; Zmiany strukturalne 

grup podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 2004–2014. 

 
 

 
Rysunek 2. Liczba przedsiębiorstw MSP i ich trend w Polsce w latach 2003–2012 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS z lat 2001–2014: Działalność 

przedsiębiorstw niefinansowych w 2004–2014; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011–

2014; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007–2013; Zmiany strukturalne 

grup podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 2004–2014. 

 

Generalnie liczba MSP oscylowała wokół 1,7 mln aż do roku 2010. Od roku 

2011, mimo licznych regulacji związanych z weryfikacją dodatkową numerów Pesel 

i KRS, można zaobserwować ich ciągły wzrost, oscylujący do prawie 80 tys. wpi-

sów w rejestrze. 
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Wśród przedsiębiorstw można wyróżnić zdecydowany podział zgodny  

z istniejącymi formami prawnymi (tab. 4). Z punktu widzenia omawianej problema-

tyki, istotne jest, że w 2012 roku zdecydowaną większość sektora MSP stanowiły 

osoby fizyczne – 91,71%, a osoby prawne 8,29% zbioru.  

 
Tabela 4  

Liczba przedsiębiorstw według form prawnych w Polsce w latach 2010–2012 

Wyszczególnienie 
Przedsiębiorstwa 

Ogółem 

MSP 

Duże          
A – ogółem             

ogółem mikro małe średnie                                        B – osoby fizyczne  

C – osoby prawne  

Liczba przed-
siębiorstw w 

poszczególnych 

latach 

2010 

A 1 726 663 1 723 496 1 655 064 52 591 15 841 3167 

B 1 594 332 1 594 218 1 567 265 24 606 2347 114 

C 132 331 129 278 87 799 27 985 13 494 3053 

         

2011 

A 1 784 603 1 781 414 1 710 598 54 999 15 817 3189 

B 1 641 635 1 641 523 1 612 926 26 260 2337 112 

C 142 968 139 891 97 672 28 739 13 480 3077 

        

2012 

A 1 794 943 1 791 742 1 719 187 57 071 15 484 3201 

B 1 643 288 1 643 186 1 612 900 27 996 2290 102 

C 151 655 148 556 106 287 29 075 13 194 3099 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS z lat 2001–2014: Działalność 

przedsiębiorstw niefinansowych w 2004–2014; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2011–

2014. 

 

Małe przedsiębiorstwa w grupie osób prawnych stanowiły 19,57% a średnie 

8,88%
14

. Zatem liczba osób prawnych – potencjalnie zainteresowanych współpracą 

z GPW wśród sektora MSP w 2012 roku to 28,45%. Wymagania giełdy dotyczące 

spółek, które mogą być notowane na rynku pierwotnym zakładają opublikowanie 

sprawozdań finansowych wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, za 

co najmniej trzy ostatnie lata obrotowe, przy czym dwa ostatnie powinny być przed-

stawione zgodnie ze standardami rachunkowości, jakie przyszły emitent będzie 

stosował przy sporządzaniu następnego sprawozdania, podlegającego obowiązkowej 

publikacji. Forma rozliczeń, która obecnie funkcjonuje w przedsiębiorstwach mają-

cych plany pozyskania kapitału taką drogą stanowi jeden z ważniejszych aspektów 

umożliwiających predestynowanie do rozpoczęcia relacji z GPW. Tak sprecyzowane 

wymogi transparentności księgowej warunkuje również kryterium długości istnienia 

spółek na rynku. Dokonując analizy sektora MSP w takim aspekcie, wyodrębnić 

należy spółki, które mogłyby skorzystać z rynku Catalyst (segment C w tab. 4)  

i wyznaczyć pozostały zbiór, kwalifikujący do współpracy z GPW. Wybór formy 

prawnej nieodłącznie powiązany jest z wyborem rodzaju prowadzonej formy rozli-

czeń księgowych. Najpopularniejsza wśród rozliczeń jest księga przychodów i roz-

chodów (1 195 181). Pozostałe formy, którymi były zainteresowane osoby fizyczne 

to ewidencja przychodów (337 648) i karta podatkowa (84 581). Wśród osób fizycz-

                                                 
14 Dane dotyczące tylko sektora MSP (71,55% stanowi udział mikroprzedsiębiorstw). 
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nych w 2012 roku zaledwie 25 877 podmiotów wybrało księgę rachunkową, nato-

miast osoby prawne (151 655) korzystały tylko z takiej formy rozliczenia.  

Do grupy przedsiębiorstw działających ponad 5 lat na rynku polskim (tab. 5) 

należy 65% wszystkich aktywnych zarejestrowanych podmiotów
15

. Przedsiębior-

stwa małe stanowiły w 2012 roku 4,49% analizowanego sektora MSP, a średnie 

1,26%. 

 
Tabela 5  

Liczba przedsiębiorstw według okresu prowadzonej działalności z uwzględnieniem klas 

wielkości w Polsce w 2012 roku 

Wyszczególnienie 
Przedsiębiorstwa 

Ogółem 

MSP 

Duże 
  

A – ogółem  

B – 1 rok i mniej  

ogółem mikro  małe  średnie                                         C – 2–4 lata  
D – 5 lat i więcej 

Liczba przedsię-

biorstw 
2012 

A 1 794 943 1 765 597 1 719 187 57 071 15 484 3201 

B 193 243 182 137 192 356 707 153 27 

C 434 367 444 877 427 965 5216 985 201 

D 1 167 333 1 138 583 1 098 866 51 148 14 346 2973 

Źródło: opracowanie własne na podst. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych  

w 2012 r., GUS, Warszawa 2014, s. 53. 

  
Tabela 6 

Tempo wzrostu liczby przedsiębiorstw sektora MSP według przeżywalności ≥ 5 lat 

rok 2009 = 100,00  

Rok Mikro Małe Średnie 

2010 104,51 106,42 101,57 

2011 112,63 112,17 101,89 

2012 113,76 113,19 99,16 

Źródło: opracowanie własne na podst. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w latach 

2009–2014. 

 

 

Podsumowanie 

 

Aby wyselekcjonować grupę podmiotów gospodarczych, spełniających kryte-

ria umożliwiające pozyskanie finansowania za pośrednictwem GPW, analizie pod-

dano dane zgromadzone przez GUS w latach 2000–2014, a dotyczące liczby spółek 

kapitałowych i osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednio spółek 

akcyjnych i komandytowo-akcyjnych w sektorze MSP. Zauważalny jest wzrost 

wśród obu grup potencjalnych debiutantów GPW (8842 spółek akcyjnych  

i 517 spółek komandytowo-akcyjnych na koniec 2008 r. zwiększyło swój udział do 

                                                 
15 Działalność Przedsiębiorstw Niefinansowych w 2012 r., GUS, Warszawa 2014, s. 23. 
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10 491 spółek akcyjnych i 5709 spółek komandytowo-akcyjnych w 2013 r.). Rynek 

MSP na koniec 2012 roku liczył 1 791 742 podmiotów, z których 148 556 stanowiły 

osoby prawne. Z punktu widzenia liczby badanych przedsiębiorstw, faktem jest, że 

wśród wszystkich przedsiębiorstw funkcjonujących w 2012 roku, małe i średnie 

przedsiębiorstwa stanowiły 27,87% z osób prawnych
16

. 

Dostępne dane statystyczne GUS nie są ukierunkowane na wyłonienie tylko 

tych dwóch form prawnych, którymi zainteresowana jest GPW. Tam gdzie znajduje 

się wyznacznik formy prawnej, najczęściej następuje korelacja z sekcją lub regio-

nem. Dane dotyczące zagadnienia są ogólnie niedostępne (nie prowadzi ich ani GUS 

– w kwestii określenia dokładnej liczby podmiotów gospodarczych ukierunkowa-

nych na formę prawną umożliwiającą współpracę z tym rynkiem kapitałowym, ani 

sama GPW). Niepublikowane są żadne oficjalne statystyki dotyczące określenia 

targetu ewentualnych potencjalnych przedsiębiorstw chcących rozwijać się za po-

średnictwem GPW, co więcej, nie jest nawet możliwe określenie przez GPW liczby 

tych z grona obecnych uczestników giełdy, które w momencie pierwszej emisji 

należały do sektora MSP. Brak ogólnodostępnych statystyk, dotyczących przedmio-

tu analizy stanowi główny z powodów zainteresowania i podjęcia próby badań wła-

snych dotyczących zagadnienia. Dane szacunkowe, które opublikowano w styczniu 

2015 roku przez WBG
17

, dotyczą jedynie rynku NewConnect i wartości giełdowej 

spółek notowanych w marcu 2014 roku na GPW (68% firmy poniżej 5 mln USD, 

23% pomiędzy 5 mln USD a 20 mln USD, 7% pomiędzy 20 mln USD a 50 mln 

USD, 1% pomiędzy 50 mln USD a 100 mln USD i 1% powyżej 100 mln USD). Są 

one jednak niekompatybilne ze statystykami polskimi GUS i UE. Warto podkreślić 

różnorodność definicji sektora MSP, w poszczególnych badanych i prezentowanych 

w raporcie zestawieniach, brak niesprzeczności waluty, a także liczne różnice wy-

stępujące w kryterium liczby zatrudnionych osób
18

.  

Wszystkie dane od 2000 roku należałoby poddać dalszej analizie celem pozy-

skania dodatkowych, kompleksowych statystyk, aby otrzymać wynik właściwy dla 

całej Polski pod względem możliwości nawiązania współpracy z GPW.  
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WARSAW STOCK EXCHANGE AS A POTENTIAL FINANCIAL SOURCE FOR 

THE SME SECTOR  

 

Summary 

 

Small and medium-sized enterprises, although make up more than 50% of Polish Gross 

Domestic Product and 2/3 of the jobs, face a significantly reduced ability to acquire capital for 

development. The question arises, what sources, in addition to equity and loans are available 

to business owners of this size? 

It should be emphasized that after the privatization process completion, Warsaw Stock 

Exchange increasingly searches for new alternatives that ensure its further development. 

NewConnect has become an initiated phenomenon and known as well. What will be further 

direction of development? Is Polish trader ready to cooperate with WSE? 

This article attempts to answer the question about estimated number of potential companies 

that match determinants posed by potential newcomers Stock Exchange. At the same time 

points to the scarcity and restricted access to data collected by Central Statistical Office and 

the effective management of financial management of small and medium-sized enterprises. 

 

Keywords: SME, National Business Registry Number, co., join stock partnerships, join 

stock-limited partnership, financial sources, capital market, Warsaw Stock Exchange 

 

Translated by Joanna Małecka. 
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DYWIDENDY REGULARNE I DYWIDENDY SPECJALNE W MAŁYCH  

I ŚREDNICH SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule porównano i scharakteryzowano klasyczne, regularne dywidendy 

oraz dywidendy specjalnie (specialty designated dividends), jako dwa główne in-

strumenty płatności inwestorskich w małych i średnich podmiotach gospodarczych. 

Autor analizuje znaczenie obu instrumentów polityki płatności inwestorskich, ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w mniejszych przed-

siębiorstwach. W artykule przedstawiono główne zalety i wady tych instrumentów 

w praktyce zarządzania dywidendą, a także dokonano analizy głównych różnic mię-

dzy dywidendą regularną a specjalną.  

 

Słowa kluczowe: polityka finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, polityka 

dywidend, dywidenda klasyczna (regularna), dywidenda specjalna 

 

 

Wprowadzenie 

 

Rola dywidend, jako podstawowego instrumentu finansowego w polityce fi-

nansowej spółek, stale rośnie
1
.  Coraz częściej także – w celu zwiększenia efektyw-

ności i rozszerzenia elastyczności polityki płatności przedsiębiorstw – regularnie 

wypłacane, klasyczne (okresowe) dywidendy uzupełniane są, bądź zastępowane, 

przez alternatywne instrumenty polityki wypłat inwestorskich. W efekcie, we 

współczesnych spółkach kapitałowych, polityka dywidend prowadzi do coraz głęb-

szego zróżnicowania narzędzi wypłat inwestorskich, a nowoczesna, zbudowana  

z wielu instrumentów polityka płatności spółek, wypiera często klasyczną, mono-

instrumentalną politykę dywidend. 

Rozszerzanie instrumentarium polityki dywidend jest jednak w dużej części 

ograniczone do dużych, często publicznych, podmiotów gospodarczych. Mniejsze 

spółki napotykają na liczne przeszkody w wykorzystaniu alternatywnych instrumen-

tów polityki dywidend, głównie ze względu na skomplikowany charakter wielu 

                                                           
1 Wg danych specjalistycznego instytutu Henderson Global Investors, poziom wypłacanych  

w świecie dywidend rośnie nieprzerwanie od 2009 r. (gdy wynosił 717 mld USD). W 2014  

r. całkowita wysokość dywidend przekroczyła 1.167 mld USD, co stanowiło wzrost o 11%  

w stosunku do 2013 r. Za: Global Dividends Payout,  „Financial Times”, 24.02.2014; Leading 

group dividends set to creep ahead, „Financial Times”, 16.02.2015. 
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takich instrumentów lub z powodu wysokich kosztów ich wdrożenia. Dlatego, jed-

nym z ważnych – alternatywnych wobec klasycznej dywidendy okresowej instru-

mentów płatności wobec inwestorów – których wykorzystanie możliwe jest  

w mniejszych spółkach, może być  dywidenda specjalna. 

W artykule porównano i scharakteryzowano dywidendy klasyczne i dywidendy 

specjalne, jako podstawowe, a jednocześnie uzupełniające się wzajemnie instrumen-

ty wypłat inwestorskich przedsiębiorstw i przeanalizowano ich znaczenie, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem ich wykorzystywania w średnich i małych spółkach kapita-

łowych. W artykule przedstawiono ponadto podstawowe zalety i wady tych instru-

mentów dla praktyki zarządzania dywidendą w mniejszych spółkach. 
 

 

Instrumenty polityki płatności wobec udziałowców i determinanty ich  

wyboru 
 

Arsenał metod płatności, stanowiących substytuty dla klasycznej, regularnej 

dywidendy inwestorskiej we współczesnej polityce finansowej przedsiębiorstw jest 

mocno zróżnicowany. Specyfikację najczęściej wykorzystywanych instrumentów 

realizacji polityki płatności w spółkach, przedstawiono na rysunku 1. 

Wybór instrumentu czy też zestawu instrumentów, które są najbardziej odpo-

wiednie dla danej firmy, wiąże się z analizą wielu, niekiedy bardzo różnorodnych 

czynników. Wybór taki dotyczyć może najbardziej powszechnych metod dystrybu-

cji zysków od spółki do jej właścicieli, obejmujących:   

 regularną dywidendę gotówkową, 

 wykup akcji własnych, 

 dywidendę specjalną, 

 dywidendę akcyjną lub dywidendę zamienną na akcje (scrip dividend),  

 split (zwykły lub odwrotny). 

Wobec wzrastającej popularności wykupu akcji własnych, jako alternatywy dla 

gotówkowych wypłat dywidend, analizy dotyczące wykorzystania wykupu akcji 

mogą niekiedy wyprzedzać dyskusje na temat formy wypłaty dywidendy. Szczegól-

nie istotną rolę, w takim wypadku, odgrywają zagadnienia: konsekwencji podatko-

wych, oddźwięku rynku finansowego, nastawienia dłużników spółki, reakcji akcjo-

nariuszy na zmiany ich praw własności, preferencji inwestorów, wpływu na zarzą-

dzanie wskaźnikami finansowymi (głównie wskaźnikiem EPS), czy też skutków 

decyzji o wykupie akcji na strukturę kapitału przedsiębiorstwa. 

Mniejsze spółki często ograniczają wybór wykorzystywanych narzędzi polityki 

dywidend do prostej alternatywy pomiędzy dywidendą klasyczną, a specjalną. Mo-

tywy emisji dywidendy specjalnej są zwykle odmienne od motywacji dystrybucji 

metodą dywidendy klasycznej oraz wykupu akcji własnych, co jest efektem charak-

terystyki obu tych instrumentów. 
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Rysunek 1. Instrumenty polityki płatności w spółkach akcyjnych 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

 

Dywidendy klasyczne.  Dywidendy zwykłe, które stanowią podstawową formę 

dochodu z kapitału uzyskiwanego z tytułu własności akcji lub udziałów w przedsię-

biorstwie zorganizowanym na zasadzie spółki, mają charakter gotówkowych wypłat 

o charakterze regularnym i okresowym. Okresy płatności są zróżnicowane –  

w przypadku firm europejskich to najczęściej rok lub sześć miesięcy, podczas gdy 

dywidendy w USA są zwykle wypłacane co kwartał. Zróżnicowana jest także poli-

tyka dotycząca wysokości poszczególnych wypłat, przy czym wiele firm stara się 

utrzymywać – w miarę swoich finansowych możliwości – regularny poziom kolej-

nych wypłat. Dywidenda zwykła ustalana jest kwotowo  lub procentowo w stosunku 

do wartości nominalnej akcji (udziału). Wypłacana jest zazwyczaj w formie pienięż-

nej. 

Regularność dywidendy klasycznej nie oznacza często stałego poziomu wy-

płat, wysokość poszczególnych płatności zależy bowiem, miedzy innymi, od przyję-

tych w spółce schematów wypłat. Podstawowe schematy płatności, stosowane  

w praktyce firm, obejmują: 

 politykę dywidend rezydualnych, 

 politykę stałych lub stopniowo rosnących dywidend, 

FORMY PŁATNOŚCI INWESTORSKICH 

                                                                                                        FORMY                                                                                                                                                                             

                                                                                                                       ALTERNATYWNE 

PŁATNOŚCI NIEREGULARNE 

                                   FORMA        

                                  KLASYCZNA 

– regularna dywidenda gotówkowa 

(dywidendy tymczasowe i dywidenda 
końcowa) 

PŁATNOŚCI REGULARNE 

PŁATNOŚCI GOTÓWKOWE 

– wykup akcji własnych 

– dywidenda specjalna 

      (gotówkowa) 

PŁATNOŚCI NIEGOTÓWKOWE SPECJALNE FORMY  

ROZLICZEŃ 
– dywidenda akcyjna  

– dywidenda  „z pozostałych akty-

wów” (majątkowa): 

   – dywidenda rzeczowa  

   – dywidenda finansowa 

– dywidenda akcyjna  

– dywidenda  „z pozosta-

łych aktywów” (majątko-

wa): 

   – dywidenda rzeczowa  

   – dywidenda finansowa 

– programy bezpośrednich reinwestycji dywidend (DRIP): 

– programy otwartego rynku (open-market DRIP’s) 

– programy oparte o nową emisję akcji (new-emission DRIP’s) 
– programy oparte o wykup akcji własnych (share repurchase DRIP’s) 
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 politykę stałej stopy wypłat dywidend, 

 politykę niewielkiej dywidendy stałej z dodatkami.  

Szczegółową charakterystykę poszczególnych schematów przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1  

Schematy wypłat dywidend klasycznych – podstawowe założenia 

Typ schematu 

wypłat 
Podstawowe założenia schematu wypłat 

Polityka dywidend 
rezydualnych 

Polityka dywidend dopasowuje się do skali potrzeb inwestycyjnych spółki; zgod-
nie z nią spółka wypłaca dywidendy dopiero po pełnym zaspokojeniu potrzeb 

inwestycyjnych, najczęściej utrzymując docelowy wskaźnik długu do kapitału 

własnego (debt-equity ratio); dywidenda ma w tej polityce formę residuum (reszty) 
z niewykorzystanych w spółce zysków  

Polityka stałych 

lub stopniowo 

rosnących dywi-
dend 

Polityka, mogąca przybierać formy: 

– polityki stałej w czasie dywidendy na 1 akcję – określona jest stałą stawką 

pieniężną, utrzymywaną w dłuższym (np. kilkuletnim) okresie, a podnoszenie 

stawki następuje tylko w sytuacji gwarancji utrzymania podniesionej stawki; 
obniżanie się stawki dywidendy następuje wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych 

– polityka „stabilnej stopy wzrostu dywidendy” – związana jest z istnieniem 

docelowej stopy wzrostu, gwarantująca inwestorom stabilne tempo wzrostu dywi-
dendy oraz regularny realny dochód  

Polityka stałej 

stopy wypłat 
dywidend 

Polityka wypłacania przez firmę środków finansowych w postaci dywidendy 

równej  stałemu procentowi wypracowanych zysków; wiąże się z ustalaniem 
długookresowej, choć okresowo modyfikowanej, docelowej stopy wypłat 

Polityka niewiel-
kiej dywidendy 

stałej z dodatkami 

Polityka, która stanowi kompromis pomiędzy polityką stabilnej stopy wzrostu  

a polityką stałej stopy wypłat; polega na utrzymywaniu stałej, stabilnej w czasie, 

dywidendy, która jest okresowo uzupełniana przez dywidendę dodatkową; wyso-
kość dywidendy stałej jest ustalana na poziomie możliwym do utrzymania w latach 

niskich zysków; część dodatkowa pojawia się w okresach z nadwyżkowymi do-

chodami; dywidenda nadzwyczajna może być zastąpiona lub uzupełniona  
o program wykupu akcji własnych  

Źródło: opracowanie własne.  

Tabela 2 

Schematy wypłat dywidend klasycznych – wady i zalety poszczególnych schematów wypłat 

Typ schematu wypłat Zalety i wady schematu wypłat 

Polityka dywidend 

rezydualnych 

Zalety: dopasowanie do aktualnych potrzeb finansowych i inwestycyjnych spółki, sprzyjanie 

określeniu długookresowej stopy wypłat; możliwość planowanej realizacji projektów inwe-

stycyjnych, ułatwienie dochodzenia do docelowej struktury kapitału, możliwość unikania 

emisji nowych akcji i zaciągania nowego długu  

Wady: zmienność dywidend ze względu na zmiany poziomu możliwości inwestycyjnych  

i poziomu zysku; niestabilność poziomu dywidend z okresu na okres; brak możliwości 

określenia długoterminowego strumienia przychodów z inwestycji 

Polityka stałych lub 

stopniowo rosnących 

dywidend 

Zalety: większa stabilność wypłat, zmniejszone są koszty transakcyjne, pozytywne sygnały 

dot. prognoz spółki 

Wady: brak elastyczności w zakresie poziomu wypłat w kolejnych okresach, okresowa 

nieadekwatność poziomu wypłat do potrzeb i możliwości spółki 

Polityka stałej stopy 

wypłat dywidend 

Zalety: elastyczność, łatwość dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań 

finansowych spółki  

Wady: niestabilność poziomu wypłat oraz brak informacyjnej wartości dywidendy 

Polityka niewielkiej 

dywidendy stałej  

z dodatkami 

Zalety: elastyczność wypłat, pewność minimalnej dywidendy dla inwestorów, brak negatyw-

nych reakcji rynkowych na nieobecność dywidendy dodatkowej 

Wady: skomplikowany schemat wypłat, brak możliwości przewidywania strumienia przy-

chodów z dywidendy przez inwestorów   

Źródło: opracowanie własne.  
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Poszczególne schematy wypłat różnią się od siebie pod względem cech charak-

terystycznych. Podstawowe zalety i wady poszczególnych schematów płatności 

klasycznej dywidendy przedstawiono w tabeli 2.  

 

Dywidendy specjalne. Dywidendy specjalne (specially designated dividend, SDD), 

w przeciwieństwie do dywidend klasycznych, wypłacane są nieregularnie, co nadaje 

im charakter jednorazowy (sporadyczny). Istnieje wiele różnorodnych postaci dywi-

dend specjalnych, w tym formy: dywidendy podwyższonej (w postaci zwiększonej 

jednorazowo wypłaty dywidendy regularnej), dywidendy dodatkowej (tzw. ekstra-

dywidendy, pojawiającej się nieregularnie i wypłacanej w okresie podwyższonych 

zysków), dywidendy nadzwyczajnej (wynikłej z powstania w firmie jakichś specjal-

nych okoliczności) oraz dywidendy likwidacyjnej (dokonywanej w sytuacji likwida-

cji części działalności spółki lub jej całkowitej likwidacji)
2
. 

Rola dywidend specjalnych i ich znaczenie w realizowaniu polityki relacji in-

westorskich uległa w świecie, w ostatnich latach, znaczącej ewolucji; współczesne 

dywidendy specjalne są wyższe i rzadsze niż dywidendy regularne. Jest to efekt 

przejęcia przez ten rodzaj dywidendy nowych funkcji i odchodzenia od ich tradycyj-

nej roli, narzędzia zagospodarowania okresowych nadwyżek spółki. Uważa się, że 

dywidendy specjalne – w przeciwieństwie do dywidend klasycznych – częściej 

realizują zadania o nadzwyczajnym charakterze, takie jak: wygładzanie wypłat dla 

akcjonariuszy w okresie obniżania lub redukowania regularnych dywidend, obrona 

przed wrogim przejęciem oraz narzędzie restrukturyzacji finansowej lub kapitałowej 

przedsiębiorstwa (np. zmiana strategii finansowania przedsiębiorstwa przez zwięk-

szenie poziomu lewarowania). Niekiedy firmy stają przed dylematem wyboru spo-

sobu zagospodarowania nadwyżki finansowej bądź przez podniesienie regularnej 

dywidendy, bądź wypłatę dywidendy specjalnej. Podniesienie płatności dywidendy 

regularnej jest odbierane przez rynek jako sygnał poprawy perspektyw firmy, sta-

nowiący rodzaj zobowiązania spółki do wyższych płatności inwestycyjnych w przy-

szłości. Jeżeli więc władze spółki mają uzasadnione obawy, czy będą w stanie 

utrzymać w przyszłości podwyższony poziom dywidend, to będą starały się unikać 

podnoszenia poziomu regularnej dywidendy gotówkowej. W takiej sytuacji, aby 

uniknąć negatywnej reakcji rynku i ewentualnego spadku cen akcji, alternatywnym 

rozwiązaniem może być wykorzystanie dywidendy specjalnej. Ze względu na jej 

jednorazowy i specjalny charakter, nie jest ona odbierana przez rynek finansowy 

jako znak podniesienia stałych wypłat dla akcjonariuszy i stanowi czytelny sygnał, 

zapobiegający zwiększeniu poziomu oczekiwań rynku. Jest to szczególnie istotne, 

gdy wzrost wielkości posiadanej gotówki jest wynikiem takich jednorazowych zda-

rzeń nadzwyczajnych, jak np. sprzedaż części aktywów spółki, wygrana sądowa czy 

uzyskanie odszkodowania
3
. 

                                                           
2 S. Zarębski, Alternatywne formy wypłat inwestorskich w polityce dywidend spółek niepu-

blicznych, „Zarządzanie i Finanse – Journal of Management and Finance” 2013, nr 2/2, red.  

P. Antonowicz, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 s. 640.  
3 Szerzej na ten temat S. Zarębski, Dywidendy specjalne jako forma płatności inwestorskich w 

małych i średnich spółkach kapitałowych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro  

i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2011, red. A. Bielawska, Wyd. Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, Szczecin 2011, s. 249. 
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Dywidenda specjalna jest często postrzegana jako instrument alternatywny 

wobec wykupu akcji. Kwestia komplementarności obu instrumentów jest przedmio-

tem wielu badań teoretycznych i empirycznych, jednak fakt zmniejszania się popu-

larności SDD nie wiąże się zwykle bezpośrednio ze wzrostem powszechności wy-

kupów akcji własnych
4
.  

 

 

Dywidendy klasyczne a dywidendy specjalne w małych i średnich  

przedsiębiorstwach 

 

Liczne badania empiryczne wskazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa 

znacznie rzadziej wypłacają dywidendy niż duże podmioty gospodarcze. Relatywnie 

mniejszy poziom płatności dywidend w mniejszych spółkach (koncentracja wypłat 

dywidend w firmach dużych), to jedna z najważniejszych tendencji polityki płatno-

ści dywidend we współczesnej gospodarce światowej. Nie oznacza to jednak, że dla 

mniejszych podmiotów gospodarczych znaczenie polityki dywidend jest niewielkie. 

Przeciwnie, w wielu wypadkach, jest to jeden z kluczowych czynników, decydują-

cych o rozwoju lub stagnacji danej spółki.  

Wśród podstawowych czynników, z podstawowym znaczeniem w występowa-

niu różnic polityki dywidend dużych i małych spółek, wymienić można:  

 znacznie łatwiejszy dostęp do rynków finansowych przez firmy duże, co po-

woduje występowanie mniejszej presji na wykorzystywanie do realizowania 

inwestycji zysków zatrzymanych, 

 znaczący udział w dużych firmach inwestorów instytucjonalnych, którzy dys-

ponują zwykle dużą siłą przetargową w negocjacjach z zarządem spółki, co 

skutkuje ich większym wpływem na zarząd, w zakresie wypłat dywidend, 

 funkcjonowanie dużych i małych spółek w sektorach, różniących się pozio-

mem wypłat inwestorskich (poziom wypłat zależy częściowo od sektora,  

w którym funkcjonuje dany podmiot – dywidendy są tym wyższe, im niższy 

jest poziom konkurencyjności danego rynku); firmy małe nadzwyczaj rzadko 

operują w sektorach zmonopolizowanych, a dominująca ich większość funk-

cjonuje w sektorach, w których obniżony poziom kosztów wejścia powoduje 

wysoki poziom konkurencyjności, 

 częstsze występowanie dywidend w spółkach „dojrzałych”, które działają od 

wielu lat na rynku;  spółki młodsze, zwłaszcza znajdujące się na etapie szyb-

kiego rozwoju, unikają płacenia dywidend, usiłując przeznaczać wypracowane 

z bieżącej działalności środki na realizację niezbędnych inwestycji rozwojo-

wych (co zmusza te firmy do pozostawiania w spółce większej części zysku 

netto, w postaci zysku zatrzymanego),    

 empirycznie sprawdzona właściwość, że dywidendy są statystycznie wyższe  

w firmach, które charakteryzują się wysoką stabilnością poziomu dochodów; ta 

                                                           
4 H. DeAngelo, L. DeAngelo, D.J. Skinner, Payout policy in the 21st century, „Journal of 

Financial Economics” 2000, vol. 57/wrzesień, s. 309–354. 
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cecha również jest charakterystyczna raczej dla przedsiębiorstw relatywnie więk-

szych
5
.   

Klasyczne dywidendy stanowią dla akcjonariuszy i udziałowców podmiotów 

gospodarczych (także tych mniejszych) instrument finansowy o wielu istotnych 

zaletach. W tzw. spółkach dochodowych, charakteryzujących się częstą i regularną 

wypłatą zysków, akcjonariusze mogą  systematycznie realizować swoje zyski,  

a niekiedy nawet traktować wpływy z dywidend, jako względnie stałe źródło docho-

dów. W spółkach z wypracowanym (i realizowanym w praktyce) planem wypłat 

dywidend, taka regularność płatności – która, jak opisano powyżej, nie musi ozna-

czać jednakowego poziomu wypłat w każdym okresie – może charakteryzować 

działania spółki nawet w długich okresach. Systematyczny charakter wypłat jest 

czynnikiem ułatwiającym procesy planowania inwestycji przez każdego inwestora. 

Regularność wypłat, postępowanie zgodne z zaplanowanym wcześniej harmono-

gramem płatności, jest ponadto świadectwem dobrej kondycji finansowej spółki (lub 

przynajmniej dowodem na niewyczerpany do końca potencjał zdolności emisyjnej 

lub kredytowej). Powtarzające się, okresowe wypłaty dywidend, pozwalają także 

inwestorowi na redukowanie ryzyka, wynikającego z danego przedsięwzięcia go-

spodarczego.  

Generalne uwarunkowania funkcjonowania małych spółek (np. mniejsza liczba 

współpracujących klientów, funkcjonowanie w obszarach o wyższym poziomie 

konkurencyjności, ogólnie wyższe ryzyko funkcjonowania), a także charakterystyka 

polityki finansowej tych podmiotów (zwłaszcza ich mniejszy potencjał w zakresie 

możliwości kredytowych) skutkują zmniejszeniem możliwości regularnych wypłat 

dywidend.        

Podstawowe wady, związane z wypłatą regularnej, klasycznej dywidendy są 

jednakowe w firmach dużych i małych. Najistotniejsze z nich dotyczą: 

 regularnego odpływu środków pieniężnych ze spółki, 

 ograniczenia możliwości kształtowania optymalnych transferów środków fi-

nansowych dla realizacji celów operacyjnych, finansowych i inwestycyjnych,  

 zmniejszenia odporności spółki na niespodziewane wydarzenia zewnętrzne lub 

wewnętrzne, wpływające na finansowe uwarunkowania funkcjonowania przed-

siębiorstwa. 

Przedstawione wady, ze względu na wcześniej zaprezentowaną charakterystykę 

polityki finansowej mniejszych spółek, mogą być szczególnie istotne właśnie  

w podmiotach mniejszych.   

W mniejszych spółkach, wykorzystywanie innych – poza klasyczną – form 

wypłat dywidendy, może być ograniczone wskutek regulacji prawnych. Przepisy 

dotyczące możliwości realizacji wykupu akcji własnych, mogą przykładowo ograni-

czać takie uprawnienia jedynie do spółek akcyjnych (tak jest m.in. w k.s.h.), podczas 

gdy mniejsze spółki często mają postać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 

spółki cywilnej.   

                                                           
5 S. Zarębski, Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach 

giełdowych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Mikrofirma 2010, red. A. Bielwska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2010, s. 240.  
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W kontekście analizy wykorzystywania sposobów wypłat inwestorskich  

w mniejszych podmiotach gospodarczych, bezsporną zaletą dywidend specjalnych 

jest przede wszystkim bardzo wysoki poziom elastyczności w wysokości i terminu 

wypłaty. Ta cecha jest szczególnie istotna dla podmiotów, które nie są w stanie 

regularnie, przez dłuższy czas generować stabilnych dochodów, przeznaczonych na 

dywidendę. Jest to właśnie cecha, którą częściej charakteryzują się mniejsze pod-

mioty gospodarcze. Wypłatom regularnych dywidend nie sprzyjają także mocne 

trendy rozwojowe spółki, które charakteryzują firmy o dużych możliwościach inwe-

stycyjnych.  

Obie wymienione powyżej cechy wskazują, dlaczego firmy mniejsze, młodsze, 

a także znajdujące się na wcześniejszym etapie rozwoju cyklu życiowego, powinny 

preferować bardziej elastyczne formy płatności – w tym dywidendy o charakterze 

specjalnym – często kosztem regularnej dywidendy klasycznej. Łączenie zalet dy-

widendy klasycznej i dywidendy specjalnej, realizować można przez łączenie obu 

narzędzi. W praktyce przybiera to formy regularnych wypłat dywidendy klasycznej, 

uzupełnianych okresowo nadzwyczajnymi wypłatami dywidendy specjalnej.    

 

 

Podsumowanie 

 

1. Aczkolwiek rozszerzanie zestawu wykorzystywanych w spółkach instrumentów 

polityki dywidend jest ważnym trendem rozwojowym we współczesnej polityce 

relacji inwestorskich, to jednak mniejsze możliwości wykorzystywania alternatyw-

nych metod wypłat inwestorskich w małych i średnich podmiotach gospodarczych, 

czynią dywidendę specjalną podstawowym narzędziem  uzupełniającym dywidendę 

klasyczną.   

2. Klasyczna, regularna dywidenda pozostaje podstawowym instrumentem rozliczeń 

między spółką a jej właścicielami. Wykorzystywane w praktyce, liczne odmiany 

wypłat dywidendy klasycznej (oparte na schemacie stałych lub stopniowo rosnących 

dywidend, systemy bazujące na stałej stopie wypłat lub na wariancie niewielkiej 

dywidendy stałej z dodatkami) uelastyczniają politykę regularnych okresowo wypłat 

środków dla inwestorów, umożliwiając stosowanie jednolitej polityki wypłat  

w dłuższych okresach.  

3. Szerokie wykorzystywanie dywidendy specjalnej w mniejszych spółkach akcyj-

nych wynika głównie z ich relatywnie niższych dla tych spółek, możliwości wypłat 

regularnych dywidend, a także ich mniejszego poziomu zdolności kredytowych. 

Dywidenda specjalna niweluje częściowo te niedogodności, a ponadto może przeka-

zywać sygnały o sytuacji finansowej spółki (zwłaszcza, gdy nie jest to spółka pu-

bliczna). Z powodu swoich zalet, dywidenda specjalna nie została wyparta przez 

inne finansowe narzędzia relacji inwestorskich i wciąż stanowi kluczowe narzędzie 

szeroko rozumianej polityki dywidend małych i średnich spółek, zwłaszcza że inne 

instrumenty (takie  jak dywidendy akcyjne czy wykup akcji własnych) są dla takich 

spółek znacznie mniej efektywne. 

4. Liczne korzyści, w praktyce małych i średnich podmiotów gospodarczych, może 

przynieść łączenie dywidendy klasycznej i dywidendy specjalnej, przez uzupełnianie 

wypłat regularnych, nieregularnymi wypłatami dywidendy specjalnej.    
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REGULAR AND SPECIALLY DESIGNATED DIVIDENDS IN SMALL AND ME-

DIUM SIZED COMPANIES 

 

Summary 

 

The article compares and characterizes regular dividends and specially designated divi-

dends, as two main instruments of investor’s payments. Author examines its importance, with 

particular emphasis on its use in medium and small sized enterprises. The article presents the 

main advantages and disadvantages of this instruments for the practice of dividend manage-

ment in small and medium companies and also analyzes the main differences between the 

regular / special dividends, and other dividend policy tools.  
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IMPLEMENTACJA SYSTEMU INFORMACYJNEGO KLASY ERP 

W MIKRO I MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE (STUDIUM PRZYPADKU) 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule zaprezentowano wdrożenie w trzech firmach z grupy mikro i ma-

łych przedsiębiorstw systemu informacyjnego klasy ERP. Na wstępie przedstawiono 

teoretyczne aspekty definiowania systemu ERP i jego umiejscowienia na tle innych 

systemów informacyjnych przedsiębiorstw oraz omówiono metodologiczne aspekty 

zastosowania studium przypadku w badaniu procesu wdrożeniowego. W drugiej 

części artykułu zaprezentowano trzy analizy wdrożeniowe, pokazując motywy 

przedsiębiorców, które zdecydowały o implementacji systemu ERP, efekty uzyskane 

dzięki wdrożeniu, główne problemy z jakimi borykano się w procesie wdrożenia  

i sposoby ich rozwiązywania. 

 

Słowa kluczowe: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstw, studium przypad-

ku, system informacyjny klasy ERP 

 

 

Wprowadzenie 

 

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga podejmowania decyzji 

w coraz bardziej dynamicznym otoczeniu rynkowym. Dotyczy to w równej mierze 

wszystkich przedsiębiorstw, także tych mikro i małych. Jednym z warunków ela-

stycznego dostosowania się do zmiennego otoczenia jest dostęp do informacji. Wy-

musza to na małych przedsiębiorstwach dokonywanie zmian w swoich systemach 

informacyjnych.   

Postępujący rozwój technologii informatycznych powoduje upowszechnienie 

nowoczesnego oprogramowania, produkowanego na sposób seryjny i tym samym 

obniża jego koszt. Otwiera to małym przedsiębiorstwom dostęp do rozwiązań in-

formatycznych, które do tej pory wydawały się zarezerwowane wyłącznie dla du-

żych firm, w tym do systemów informacyjnych klasy ERP. Zastosowanie w przed-

siębiorstwie systemu informacyjnego najnowszej generacji jak ERP przynosi wiele 

korzyści w różnych sferach jego funkcjonowania, przede wszystkim wpływa ko-

rzystniej na efektywność gospodarowania zapasami, pozwala elastyczniej planować 

produkcję, ułatwia zarządzanie środkami obrotowymi, także w postaci należności  

i środków pieniężnych. Tym samym przyczynia się do wzrostu zyskowności przed-

siębiorstwa i polepszenia jego pozycji konkurencyjnej.  
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Podejmując jednak decyzję o wdrożeniu tak zaawansowanych narzędzi infor-

matycznych w mały przedsiębiorstwie, obok spodziewanych korzyści, należy także 

rozważyć koszty i efektywność całego procesu. W artykule zaprezentowano wyniki 

badań, dokonanych metodą studium przypadku, które pokazują: 

 motywy jakimi kierują się właściciele mikro i małych przedsiębiorstw podej-

mując decyzje o wdrożeniu systemu klasy ERP, 

 ponoszone koszty wdrożenia, 

 efekty jakie przynosi wdrożenie, 

 główne problemy z jakimi się stykają w procesie wdrożenia, 

 kluczowe czynniki sukcesu jakie decydują o powodzeniu wdrożenia.    

Wyniki zaprezentowane w artykule pozwalają na wysunięcie tezy, że implementacja 

systemu  klasy ERP może być istotnym narzędziem poprawy skuteczności zarzą-

dzania małym przedsiębiorstwem oraz że wdrożenie takie jest zmianą organizacyjną 

o charakterze efektywnym, trafnym i użytecznym.     

 

 

1. Systemy informacyjnego klasy ERP – podstawowe aspekty teoretyczne 

 

Aby zdefiniować czym jest system informacyjny klasy ERP (enterprise reso-

urce planning) należy najpierw zdefiniować pojęcie systemu informacyjnego sensu 

stricte. System informacyjny możemy określić jako wielopoziomową strukturę, 

która pozwala użytkownikowi tego systemu na transformowanie określonych infor-

macji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich metod  

i modeli. System informacyjny można także zdefiniować jako następujący zbiór 

elementów
1
:  

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, 

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. 

Wśród systemów informacyjnych wyróżniamy generacje rozwojowe, w tym
2
: 

Generacja I – systemy ewidencyjno-sprawozdawcze, tzn. systemy transakcyjne 

wyposażone w duże bazy danych i obsługujące szeroki krąg użytkowników. 

                                                           
1 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005, s. 18–19. 
2 J. Turyna, System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wyd. 

Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 1997, s. 50. 
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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. 

Na tle tak zarysowanej klasyfikacji system ERP zaliczany jest do grupy tzw. 

systemów zintegrowanych, tj. takich, które łączą uprzednio wymienione generacje  

i obejmują wszystkie podstawowe funkcje zarządzania w organizacji, m.in. plano-

wanie, organizowanie, kontrolę. Systemy takie składają się z modułów przeznaczo-

nych do obsługi wszelkich procesów przetwarzania danych wspomagających funk-

cjonowanie organizacji. System ERP obejmuje całościowo wewnętrzne procesy 

przedsiębiorstwa dotyczące zakupów, produkcji, dystrybucji, szeroko rozumianych 

finansów, kadr i płac, optymalizuje procesy, poprawia przepływ i dostępność infor-

macji. Ma także mechanizmy służące symulowaniu pewnych zdarzeń biznesowych  

i analizę ich skutków. ERP jest obecnie uważne za najwyższą formę systemu zinte-

growanego
3
.  System taki pozwala na spełnienie wszystkich wymagań jakie stawia 

się obecnie przed systemami informacyjnymi zarządzania a więc wymogu dostępno-

ści, aktualności, rzetelności, kompletności, porównywalności danych, niezawodno-

ści, przetwarzalności, elastyczności, wydajności, ekonomiczności oraz szybkiego 

czasu reakcji samego systemu
4
.   

 

 

2. Studium przypadku – uwagi metodologiczne 

 

Studium przypadku to szczegółowy opis rzeczywistego obiektu, zjawiska czy 

procesu, przeprowadzony w celu określenia przyczyn, przebiegu i uwarunkowań, 

interakcji z innymi obiektami lub zjawiskami oraz rezultatów występowania danego 

procesu lub funkcjonowania pewnego obiektu w określonych warunkach i kontek-

ście
5
.  

Cele prowadzenia studiów przypadków zarządzania można podzielić na trzy 

grupy
6
: 

1. Cele teoriotwórcze – związane z rozwijaniem lub uzupełnianiem istniejących 

teorii, stosowane szczególnie w warunkach niedostatecznego rozpoznania istnieją-

cych zjawisk.  

                                                           
3 J. Kisielnicki, MIS systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2009, s. 312. 
4 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005, s. 38. 
5 M. Matejun, Metoda studium przypadku – egzemplifikacja wykorzystania w naukach  

o zarządzaniu, w: Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, red. M. Matejun 

„Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, nr 7, PTE Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s. 349–

366. 
6 W. Czakon, Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu,  

w: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Oficyna Wolters 

Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 45–61. 
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2. Cele związane z testowaniem teorii, co realizowane jest głównie poprzez jej 

falsyfikowanie. 

3. Cele aplikacyjne służące do zrozumienia okoliczności i przebiegu zjawisk  

w określonym kontekście. Studia przypadków mogą służyć tu jako benchmark dla 

praktyków gospodarczych, mają również charakter ilustrujący, szkoleniowy oraz 

inspirujący, co związane jest przede wszystkim z dydaktyczną rolą tego podejścia 

badawczego. 

Zagadnienie wdrażania systemów informacyjnych klasy ERP jest zagadnie-

niem dobrze rozpoznanym w dużych przedsiębiorstwach, ale wśród przedsiębiorstw 

małych jest ciągle rodzajem innowacji procesowej. W związku z tym studium przy-

padku wydaje się być metodą badawczą adekwatną do rodzaju analizowanego za-

gadnienia, realizującą zarówno cele teoriotwórcze, jak i aplikacyjne.  

 

 

3. Studium przypadku – analizy wdrożeniowe 

 

Prezentowane w artykule studia przypadków dotyczą wdrożenia systemu in-

formacyjnego klasy ERP w dwóch małych i jednym mikro przedsiębiorstwie. Prace 

wdrożeniowe odbywały się w okresie czerwiec 2013 – wrzesień 2014 roku. Studia 

przypadku prezentują implementacje odpowiednio w przedsiębiorstwach z branży 

usługowej, handlowej i produkcyjnej. Całość wdrożenia została oparta od strony 

informatycznej na standaryzowanych systemach informatycznych CDN Optima 

ERP firmy Comarch.   

 

3.1. Przedsiębiorstwo usługowe 

 

Pierwszego z wdrożeń dokonano w firmie z branży usług motoryzacyjnych, 

oferującej usługi mechaniki pojazdów samochodowych oraz sprzedaży części do 

pojazdów samochodowych.  Poziom rocznych obrotów tej firmy wynosi 700 tys. zł 

a wielkość zatrudnienia – 9 osób, jest to więc mikroprzedsiębiorstwo. Motywami 

jakie skłoniły firmę do wprowadzenia wdrożenia były: 

 wysokie koszty magazynowania części i podzespołów samochodowych wyko-

rzystywanych w działalności, generowane przez konieczność dysponowania 

dużą powierzchnią magazynową przeznaczoną na ten cel,  

 zaangażowanie dużych środków finansowych w zapasy o niskim stopniu rota-

cji oraz brak kontroli nad stratami w zapasach, które, jak podejrzewał właści-

ciel, stawały się przedmiotem kradzieży ze strony pracowników, 

 planowane rozpoczęcie współpracy z głównym dostawcą w  systemie „just in 

time”, do czego jednak niezbędna była wiedza o tym, w odniesieniu  do któ-

rych pozycji zasobów magazynowych taka współpraca mogłaby być wdrożona, 

a które pozycje zapasów powinny być bezwzględnie magazynowane na terenie 

firmy i na jakim poziomie; brak tej wiedzy mógł spowodować konieczność 

oczekiwania na podzespoły wykorzystywane w usługach mechaniki samocho-

dowej i tym samym przedłużenie czasu realizacji usługi, co bardzo niekorzyst-

nie odbiłoby się na pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  
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Wdrożenie polegało w sensie technologicznym na przygotowaniu dwóch do-

datkowych stanowisk komputerowych wraz z instalacją na nich modułów sprzeda-

żowo-magazynowych systemu informatycznego oraz instalacji na stanowisku kom-

puterowym właściciela przedsiębiorstwa modułu sprzedażowo-magazynowego 

zintegrowanego z modułem służącym do kontroli należności i zobowiązań. Dodat-

kowo całość oprogramowania została zintegrowana przez pracę zdalną i transfer 

danych z systemem informatycznym obsługującego firmę biura rachunkowego,  

w ramach którego wykorzystywano moduł księgowy, moduł do analiz biznesowych 

oraz moduł kadrowo-płacowy.  Koszt wdrożenia wraz ze sprzętem i oprogramowa-

niem wyniósł 15 tys. zł. Czas realizacji wdrożenia wyniósł 8 miesięcy.  

Zasadniczym problemem jaki ujawnił się podczas wdrożenia był brak konse-

kwencji właściciela w dokonywaniu wdrożenia i jego niechęć do zmiany przyzwy-

czajeń dotyczących wykorzystywanego przez niego samego oprogramowania. Po 

wdrożeniu systemu na stanowiskach pracowniczych, analogicznego wdrożenia do-

konano na stanowisku właściciela, który jednak miał problem z efektywną obsługą 

nowego systemu informatycznego i o ile konsekwentnie wymagał opanowania no-

wego systemu przez pracowników, o tyle nie wymagał tego od siebie. Generowane 

przez wdrożony system informacje, nawet przy współpracy obsługującego firmę 

biura rachunkowego, nie były w pełni wykorzystywane  lub w sposób bieżący, co 

powodowało, że nie uzyskiwano poprawy w obszarach zarządzania, w których za-

kładano, że one nastąpią. Właściciel wobec tego odstąpił od wdrożenia systemu. 

Niemniej nawarstwiające się po kilku miesiącach problemy skłoniły go do powtór-

nej próby dokonania wdrożenia. Zwiększony wymiar czasu poświęcony na szkole-

nie właściciela przyniósł tym razem pożądany skutek i wdrożenie zakończyło się 

sukcesem. Wdrożenie przyniosło następujące pozytywne dla przedsiębiorstwa skut-

ki: 

 ograniczenie wysokości zapasów o niskiej rotacji, 

 ograniczenie poziomu nieuzasadnionych strat w zapasach, 

 ograniczenie poziomu zapasów, a tym samym upłynnienie aktywów obroto-

wych, zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i poprawa płynności 

finansowej,  

 ograniczenie powierzchni magazynowej i uruchomienie, na wygospodarowanej 

powierzchni, sklepu z częściami samochodowymi, 

 wdrożenie modelu współpracy z głównym dostawcą w systemie „just in time”,  

 polepszenie kontroli terminowości regulowania zobowiązań, 

 polepszenie kontroli kosztów realizacji poszczególnych usług przez szczegó-

łowe przypisywanie poszczególnym usługom zużytych podzespołów i części 

oraz ewidencjonowanie czasu pracy niezbędnego na realizację poszczególnych 

zleceń. 

 

 

3.2. Przedsiębiorstwo handlowe 

 

Drugiego z wdrożeń dokonano w sieci aptek, czyli w przedsiębiorstwie prowa-

dzącym działalność handlową. Obroty tego małego przedsiębiorstwa wynoszą 12 

mln zł rocznie, a zatrudnienie – 38 osób. Sieć powstała w drodze przekształceń 
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własnościowych w ramach procesów fuzji przez inkorporację. Głównym motywem 

prowadzenia wdrożenia była konieczność dokonania integracji systemów informa-

tycznych scalonych przedsiębiorstw przy jednoczesnym wdrożeniu efektywnego 

modelu zarządzania zapasami. Doświadczający coraz silniejszych procesów koncen-

tracji rynek farmacji detalicznej przy jednoczesnej rządowej polityce sztywnej, 

urzędowej ceny sprzedaży leków, wymusza walkę konkurencyjną realizowaną po-

przez minimalizowanie ceny zakupu farmaceutyków. Wymaga to podejmowania ze 

znaczącym wyprzedzeniem decyzji dotyczących zamówień dużych partii  leków,  

a następnie efektywnego zarządzania wysokimi stanami magazynowymi w celu 

upłynnienia zapasów i utrzymania ich właściwej rotacji (realizacji szybkich przesu-

nięć międzymagazynowych między poszczególnymi punktami sprzedażowymi).  

Przedsiębiorstwa branży aptecznej prowadzą sprzedaż wykorzystując systemy 

informatyczne dla aptek, co wymuszane jest koniecznością integracji systemu in-

formatycznego apteki z systemem dostawcy i systemem Narodowego Funduszu 

Zdrowia, aby uzyskać refundację leków. Naturalnym wyborem byłoby w związku  

z tym dokonanie wdrożenia przy wykorzystaniu zintegrowanego oprogramowania 

dla aptek. Szacowane koszty takiego wdrożenia (zarówno koszty licencji na opro-

gramowanie, jak i usług wdrożeniowych) okazały się jednak około 6-krotnie wyższe 

nie realizacja tego samego wdrożenia przy użyciu systemu informacyjnego złożone-

go z hybrydy oprogramowania sprzedażowo-magazynowego przeznaczonego dla 

apteki oraz oprogramowania finansowo-księgowego i analitycznego w wersji stan-

daryzowanej.   

Technicznie wdrożenie polegało na instalacji w dziale księgowości firmy mo-

dułów finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, analiz biznesowych oraz do 

zarządzania należnościami i zobowiązaniami a także na instalacji oprogramowania, 

które umożliwia pracę zdalną na systemach sprzedażowo-magazynowych zlokali-

zowanych w poszczególnych punktach aptecznych oraz transfer danych w czasie 

bezpośrednim. Uzyskane za pomocą transferu bezpośredniego dane ze specjali-

stycznego systemu sprzedażowo-magazynowego były następnie importowane do 

modułów finansowo-analitycznych zlokalizowanych w dziale księgowości. Takie 

rozwiązanie umożliwiło analizę danych przy użyciu bieżącej, aktualnej informacji  

i w konsekwencji pozwoliło na: 

 podejmowanie decyzji o realizacji dużych zamówień na farmaceutyki ze 

znaczącym wyprzedzeniem czasowym, bazując na analizie trendów sprzeda-

żowych z lat ubiegłych; duże wielkości zamówień oraz duże wyprzedzenie  

w ich składaniu pozwoliło na znaczną obniżkę kosztów zakupu i zwiększenie 

marży detalicznej przy utrzymywaniu stałej ceny sprzedaży, 

 maksymalne skrócenie umownych terminów płatności na realizowane zamó-

wienia (z 30 do 7 lub nawet 3 dni) i restrykcyjne ich przestrzeganie, co było 

warunkiem dalszego obniżenia ceny zakupu i zwiększenia marży detalicznej, 

 zwiększenie stopnia rotowania zapasów przez prowadzenie analiz sprzedaży 

w czasie bezpośrednim i dokonywanie wewnętrznych przesunięć magazyno-

wych pomiędzy poszczególnymi punktami sprzedaży detalicznej.     

Biorąc pod uwagę, że wdrożenie to nie wymagało zakupu dodatkowego sprzętu  

a jedynie częściowego zakupu nowego oprogramowania i jego implementacji, koszt 

wdrożenia wyniósł 12 tys. zł a czas wdrożenia 2 miesiące.  
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3.3. Przedsiębiorstwo produkcyjne 

 

Trzeciego z wdrożeń dokonano w firmie zajmującej się produkcją wyrobów 

z tworzyw sztucznych. Roczne obroty przedsiębiorstwa wynoszą 11 mln zł, a stan 

zatrudnienia – 35 osób. Jako główne czynniki kosztowe kierownictwo przedsiębior-

stwa zidentyfikowało koszty pracy oraz wartość kupowanych surowców. Stąd też, 

wraz z rozrostem firmy pojawiła się konieczność wdrożenia systemu, który z jednej 

strony efektywnie zarządzałby surowcem produkcyjnym, a z drugiej strony umożli-

wiałby komputerową kontrolę efektywności procesów produkcyjnych, w tym efek-

tywności pracy pracowników działu produkcji.  

W porównaniu do wdrożeń opisywanych wcześniej, to okazało się najtrudniej-

sze, gdyż wymagało wprowadzania poprawek w zakupionym standaryzowanym 

oprogramowaniu.  Technologicznie wdrożenie polegało na instalacji czterech modu-

łów sprzedażowo-magazynowych, dwóch modułów do kontroli należności i zobo-

wiązań, dwóch modułów do analiz biznesowych, modułu środków trwałych oraz 

modułu kadrowo-płacowego wraz z automatycznym modułem do kontroli czasu 

pracy na podstawie czytnika linii papilarnych. Całość miała pracować w sieci  

o dostępie zdalnym. Dodatkowo, specyfika produkcyjna wymagała dopisania narzę-

dzia informatycznego do generowania procedur produkcyjnych.  

W przypadku tego wdrożenia jego najtrudniejszym elementem było definiowa-

nie procedur produkcyjnych. Było to zagadnienie kluczowe w procesie wdrożenia, 

gdyż zdefiniowana procedura wiąże automatycznie produkt gotowy z zasobami 

magazynowymi, niezbędnymi do jego powstania i czynnościami jakie mają do wy-

konania poszczególni pracownicy produkcji.  Początkowo, aby skrócić czas wdro-

żenia planowano zatrudnienie na czas wdrożenia dwóch dodatkowych osób odpo-

wiedzialnych za definiowanie procedur. Jak się jednak okazało, ryzyko popełnienia 

błędu w skomplikowanych definicjach procedur przez osoby zatrudnione czasowo, 

nieznające specyfiki firmy i nieidentyfikujące się z jej celami było zbyt wysokie  

i wiązało się ze zbyt dotkliwymi konsekwencjami – błędnie zdefiniowana procedura 

mogłaby prowadzić między innymi do błędu w procesie produkcji a także do sytu-

acji, w której w magazynie nie będzie zasobów niezbędnych do jej realizacji. Osta-

tecznie czasochłonnym procesem zajął się więc zespół wdrożeniowy, złożony  

z kadry zarządzającej działami produkcji, księgowości i głównego technologa. Spo-

wodowało to wydłużenie czasu wdrożenia, ale jednocześnie, przy założeniu zasady 

podwójnej kontroli każdej procedury produkcyjnej, wyeliminowało ryzyko błędów 

w kluczowym obszarze implementacji. Zrealizowane wdrożenie pozwoliło między 

innymi na: 

 zmniejszenie wielkości strat produkcyjnych w surowcu o 8%, co obniżyło 

koszty surowcowe produkcji, 

 polepszenie procedur planowania i kontroli produkcji przez szybki dostęp do 

danych o wielkości produkcji zrealizowanej i planowanej (opóźnieniach 

i nadprodukcji), danych o obłożeniu maszyn zadaniami produkcyjnymi i ludź-

mi, co pozwoliło na wzrost wydajności pracy o 11%, 

 wprowadzenie procedur zarządzania zasobami magazynowymi i polityką do-

staw, które umożliwiają planowanie zakupów i terminów dostaw poszczegól-

nych surowców na podstawie otrzymanego zamówienia z dokładnością do jed-
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nego dnia, co w konsekwencji pozwala na zwiększenie produkcji bez zwięk-

szania powierzchni magazynowej wykorzystywanej na przechowywanie su-

rowca, zwiększenie stopnia rotacji surowca, polepszenie wskaźników płynno-

ści, zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy,  

 zwiększenie efektywności pracy załogi przez czytelną strukturę wykorzystania 

przez pracowników czasu spędzanego na terenie zakładu pracy. 

Koszt wdrożenia w tym wypadku wyniósł 35 tys. zł, a czas wdrożenia 13 miesięcy.   

 

 

Podsumowanie 

 

Przedstawione w artykule trzy studia przypadku pokazują, że wdrożenie 

w małym przedsiębiorstwie systemu informacyjnego klasy ERP może być przed-

sięwzięciem w pełni adekwatnym do potrzeb i możliwości finansowych (maksymal-

ny koszt wdrożenia nie przekroczył 35 tys. zł) i organizacyjnych małego przedsię-

biorstwa.  

Mimo że we wszystkich analizowanych przypadkach wdrożeń dokonywano  

w małych firmach (a w jednym przypadku nawet w firmie mikro), to motywy bizne-

sowe decydujące o rozpoczęciu wdrożenia były analogicznie jak w wypadku dużych 

przedsiębiorstw: chęć zmniejszenia start produkcyjnych, wzrost stopnia rotacji zapa-

sów,  polepszenie planowania produkcji i procedur realizacji zamówień, zmniejsze-

niem kosztów surowcowych, wzrost wydajności produkcji. W trakcie realizacji 

wdrożenia firmy natknęły się także na problemy spotykane w dużych przedsiębior-

stwach – konieczność przełamywania wewnętrznych oporów związanych z wpro-

wadzaniem zmiany, konieczność wyboru dostawcy, którego koszty nie przekroczy-

łyby budżetu planowanego na wdrożenie, konieczność przeprowadzenia wdrożenia 

przez stworzony dla celu realizacji projektu wewnątrzfirmowy zespół wdrożeniowy. 

Jak jednak pokazuje dokonana w artykule analiza uzyskanych przez przedsiębior-

stwa korzyści, decyzja o dokonaniu wdrożenia okazała się celowa i efektywna eko-

nomicznie.   
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IMPLEMENTATION OF AN ERP-CLASS INFORMATION SYSTEM IN MICRO 

AND SMALL ENTERPRISES (CASE STUDY) 

 

Summary 

 

This article studies the implementation of an ERP-class information system in three 

companies from the group of micro and small enterprises. In the first part the paper presents 

theoretical aspects of an ERP-class system and its position in comparison with other informa-

tion systems in a company. Methodological aspects regarding leveraging of a use case for the 

study of the implementation process are also discussed. In the second part the article presents 

three studies showing motivations for implementing an ERP system, the results achieved 

through the implementation, main problems encountered in the implementation process and 

ways to resolve them. 
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK MIKRO 

 

 

Streszczenie 
 

W artykule przedstawiono istotę przedsiębiorstw mikro, małych i średnich  

w ustawodawstwie. Wskazano zakres informacyjny sprawozdań finansowych jedno-

stek regulowanych w ustawie o rachunkowości oraz sporządzanych w formie 

uproszczonej sprawozdań mikroprzedsiębiorstw. Nadmienia się, że jednostki mikro 

mogą sporządzać sprawozdania finansowe za 2014 rok.  

 

Słowa kluczowe: sprawozdania finansowe, mikroprzedsiębiorstwa 

 

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ustawodawstwie 

 

Przemianom ustrojowym i gospodarczym w krajach Europy towarzyszą zmia-

ny zasad oraz mechanizmy gospodarowania przedsiębiorstwami. Przyjęty kierunek 

zmian zmierza do poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej  

i ograniczenia lub zniesienia barier hamujących rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

Unia Europejska jako podstawę definiowania mikro, małego i średniego przed-

siębiorcy przyjęła kryteria ilościowe. Definicja w Polsce jest zgodna z rekomendacją 

Komisji Europejskiej i została przyjęta 1 stycznia 2005 roku. Do końca 2004 roku 

do klasyfikacji firm służyły przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej
1
.  

W przepisach zdefiniowano trzy grupy firm: małe, średnie i duże. O przynależności 

do jednej z trzech grup decydowały następujące czynniki: liczba zatrudnionych, 

wysokość przychodów netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji fi-

nansowych lub suma aktywów bilansu oraz ilość wkładów, udziałów, akcji, głosów 

w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy), a także kwota zysku pozostająca  

w posiadaniu innych średnich i dużych przedsiębiorstw.  

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej
2
, obowiązującej od  

1 stycznia 2005 roku wprowadzono nową klasyfikację przedsiębiorstw: mikro, małe 

lub średnie. Kryteria ilościowe podziału były podobne do określonych w ustawie 

Prawo działalności gospodarczej. Różnice pomiędzy pojęciem mikro, małych  

                                                 
1 Ustawa z 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 1178 ze zm., 

rozdz. 6), s. 1. 
2 Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2013, poz. 672, rozdz. 

7), s. 1. 
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i średnich przedsiębiorstw w ustawach Prawo działalności gospodarczej i o swobo-

dzie działalności gospodarczej przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Kryteria przynależności przedsiębiorstw według ustawy Prawo działalności  

gospodarczej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

Kryteria przynależności przed-

siębiorstw 

Prawo o działalności 

gospodarczej 

Ustawa o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej 

małe średnie mikro małe średnie 

Zatrudnienie > 50 > 250 > 10 > 50 > 250 

Roczny obrót netto ze sprzeda-

ży (w mln euro) 
> 7 > 40 > 2 > 10 > 50 

Suma aktywów 

(w mln euro) 
> 5 > 27 > 2 > 10 > 43 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa przedsiębiorcę, którym 

jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą praw-

ną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym 

imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników 

spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 

4.1–2). Średnio roczne zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy 

obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przeby-

wających na urlopach macierzyńskich i urlopach dodatkowych, a także zatrudnio-

nych w celu przygotowania zawodowego i innego kryterium. 

Ustawa o rachunkowości (art. 3)
3
 do jednostek mikro zalicza i definiuje nastę-

pująco: 

1. Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacjach)  

i spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagra-

nicznych (w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej, jeżeli jednostki 

te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania finansowe oraz  

w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczy-

nających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie 

przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 

– 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obroto-

wego, 

– 3 000 000 zł – w przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za 

rok obrotowy, 

– 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na 

pełne etaty. 

2. Stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospo-

darcze, fundacje, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, społecz-

no-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, or-

                                                 
3 Ustawa z 29.09.1994 r o rachunkowości (t.j. DzU z 2013 r., poz. 330; DzU z 2014 r., poz. 

768, poz. 1100), s. 2. 
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ganizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej. 

3. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli 

ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych 

wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie 

więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy; w przypadku jednostek 

rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób 

określony ustawą o rachunkowości – w roku obrotowym, w których rozpoczęły 

działalność, albo
4
 prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony usta-

wą. 

4. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz-

nych, oraz spółki partnerskie, które prowadzą księgi rachunkowe dobrowolnie 

w sytuacji, gdy ich przychody nie osiągnęły przychodów w wysokości równo-

wartości w walucie polskiej 1 200 000 euro – w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o ra-

chunkowości. 

Jednostkami mikro nie mogą być jednostki sektora finansów publicznych oraz 

jednostki działające na rynku finansowym, a w szczególności banki, zakłady ubez-

pieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz jednostki zmierzające 

ubiegać się lub ubiegające się o zezwolenie na wykonywanie działalności na pod-

stawie przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rachunkowości. 

Zmienione przepisy obowiązują od 5 września 2014 roku i mają zastosowanie 

po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy koń-

czący się po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, czyli już do sprawozdań za 

2014 rok
5
. 

 

 

Istota i sporządzanie sprawozdań finansowych 

 

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunko-

wych, stosując odpowiednie zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania 

wyniku finansowego. Sprawozdanie może być sporządzane na inny dzień bilansowy 

określony odrębnymi przepisami, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia 

zaistnienia odpowiednich zdarzeń w księgach rachunkowych (art. 12, ust. 2 w uor). 

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji 

dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodat-

kowe informacje i objaśnienia. 

Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalno-

ści jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych 

przepisów. Sprawozdania te sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. 

Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie 

zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu. 

                                                 
4 Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (380) GOFIN, 20.10.2014 r., s. 3. 
5 Ibidem. 
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W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący 

i poprzedni rok obrotowy. Wartość poszczególnych grup składników aktywów wy-

nika z ich wartości księgowej, skorygowanej o: 

 dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe; odpisy aktuali-

zacyjne w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów 

trwałych, 

 odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych, 

 odpisy aktualizujące wartość należności. 

W bilansie, aktywa i zobowiązania finansowe, wykazuje się w kwocie netto po 

kompensacie. Dokonuje się tego, jeżeli jednostka ma bezwarunkowe prawo do 

kompensaty aktywów i zobowiązań danego rodzaju i zamierza je rozliczyć w kwo-

cie netto. Może to być dokonane także, gdy jednostka zamierza jednocześnie rozli-

czyć składnik aktywów z zobowiązaniami finansowymi. 

W bilansie należy wykazać także szczególne przypadki dotyczące: 

 odpisów z wyniku finansowego, które wykazuje się ze znakiem ujemnym  

w odrębnej pozycji pasywów „Kapitał (fundusz) własny” jako odpisy bieżące-

go roku obrotowego oraz jako wielkość ujemna w pozycji „Odpisy z zysku net-

to w ciągu roku obrotowego”, 

 funduszy specjalnych, które tworzone są na podstawie odrębnych przepisów  

i nie są zaliczone do „Kapitałów (funduszy) własnych”; są to: Zakładowy Fun-

dusz Świadczeń Socjalnych i inne fundusze specjalne, które stanowią zobowią-

zania i wykazuje się je w pasywach bilansu, 

 jednostek mikro przedstawione w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości. 

W rachunku zysków i strat, nazywanym niekiedy rachunkiem wyników
6
, 

wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obcią-

żenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok. Wynik finansowy jest pod-

stawową kategorią ekonomiczną ukazującą w sposób całościowy rezultaty działal-

ności prowadzonej przez jednostki gospodarcze. Stanowi wyrażony wartościowo 

rezultat prowadzonej działalności gospodarczej w ustalonym okresie (w okresie 

sprawozdawczym lub w roku obrotowym).Wynik ten jest najbardziej syntetyczną, 

ogólną miarą korzyści ekonomicznych osiąganych dzięki działaniom podejmowa-

nym przez przedsiębiorstwa.  

Wynik finansowy, jako syntetyczna miara korzyści ekonomicznych osiąganych 

przez jednostkę gospodarczą, jest wypadkową procesów przyczyniających się do 

zwiększenia tych korzyści oraz procesów powodujących ich zmniejszenie. Do 

zwiększenia korzyści ekonomicznych przyczynia się osiąganie przychodów (i zy-

sków), natomiast zmniejszenie korzyści ekonomicznych powoduje poniesienie kosz-

tów (i strat). Przychody i zyski z jednej strony, oraz koszty i straty z drugiej strony 

decydują o wielkości osiąganego wyniku finansowego. 

W najbardziej ogólnym ujęciu wynik finansowy stanowi różnicę między osią-

gniętymi przychodami a poniesionymi kosztami, które można zapisać następująco: 

                                                 
6 T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość małych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 

2012, s. 244. 
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WYNIK FINANSOWY = PRZYCHODY – KOSZTY 

Wynik finansowy, jako różnica przychodów i kosztów, może przyjąć wartość 

dodatnią lub ujemną. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem i występuje 

wtedy, gdy osiągnięte przychody są większe od poniesionych kosztów. Ujemny 

wynik finansowy jest nazywany stratą i występuje wówczas, gdy osiągnięte przy-

chody są mniejsze od poniesionych kosztów.  

Biorąc pod uwagę klasyfikację kosztów, które mają związek z normalną dzia-

łalnością jednostki gospodarczej, można wyróżnić dwie kategorie: 

 porównawczy rachunek zysków i strat, 

 kalkulacyjny rachunek zysków i strat.  

Powiązanie przychodów i kosztów oraz strat i zysków nadzwyczajnych w celu usta-

lania wyniku finansowego przedstawiono w tabeli 2. 

  

Tabela 2 

Schemat ustalania wyniku finansowego 

Porównawczy rachunek zysków i strat Kalkulacyjny rachunek zysków i strat 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

zmiana stanu produktów (zwiększenie – war-

tość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 

oraz przychody ze sprzedaży towarów i mate-

riałów 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 

B. Koszty działalności operacyjnej (koszty 

według rodzaju) oraz wartość sprzedanych 

materiałów i towarów w cenie nabycia (zaku-

pu) 

B. Koszty wytworzenia sprzedanych produk-

tów, wartość sprzedanych materiałów  

i towarów w cenach nabycia lub zakupu 

C. Zysk/strata na sprzedaży (A – B) C. Zysk/strata brutto na sprzedaży (A – B) 

D. Pozostałe przychody operacyjne D. Koszty sprzedaży 

E. Pozostałe koszty operacyjne E. Koszty ogólnego zarządu 

F. Zysk/strata z działalności operacyjnej  

(C + D – E) 

F. Zysk/strata na sprzedaży (C – D – E) 

G. Przychody finansowe G. Pozostałe przychody operacyjne 

H. Koszty finansowe H. Pozostałe koszty operacyjne 

I. Zysk/strata na działalności gospodarczej  

(F + G – H) 

I. Zysk/strata z działalności operacyjnej  

(F + G – H) 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (zyski 

nadzwyczajne – straty nadzwyczajne) 

J. Przychody finansowe 

K. Zysk/strata brutto (I +/– J) K. Koszty finansowe 

L. Podatek dochodowy L. Zysk/strata na działalności gospodarczej  

(I + J – K) 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (zyski 

nadzwyczajne – straty nadzwyczajne) 

N. Zysk/strata netto (K – L – M) N. Zysk/strata brutto (L +/– M) 

 O. Podatek dochodowy 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) 

R. Zysk/strata netto (N – O – P) 

Źródło: opracowanie własne. 

 



 Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro 533 

 

 

Osiągnięty przez jednostkę gospodarczą w ciągu roku obrotowego wynik netto 

jest wykazywany w pasywach bilansu jako element kapitałów (funduszy) własnych. 

Wynik ten podlega rozliczeniu wyniku finansowego. Zysk netto przyczynia się do 

powiększenia kapitałów (funduszy) własnych, przy tym podlega podziałowi na pod-

stawie decyzji właścicieli jednostki. Strata netto powoduje zmniejszenie kapitałów 

(funduszy) własnych i powinna być pokryta ze źródeł wskazanych przez odpowied-

nie organy jednostki. 

Rachunek zysków i strat powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym 

dla jednostek mikro (załącznik nr 4 do uor). 

Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbęd-

ne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 

4 ust. 1 uor, które dotyczą zasad prowadzenia rachunkowości. Jednostki są zobowią-

zane do stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, rzetelnego i jasnego 

przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Szcze-

gólną uwagę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych powinno zwracać się na: 

1. Stosowane zasady (polityki) rachunkowości. 

2. Metody wyceny, które jednostce dają możliwości dokonania prawo wyboru  

w zakresie uor. 

3. Przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do 

roku poprzedzającego. 

4. Dodatkowe informacje i objaśnienia: 

– do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale 

(funduszu) własnym, 

– proponowany podział zysku lub pokrycia straty, 

– podstawowe informacje dotyczące pracowników i organizacji jednostki, 

– inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego. 

Jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej, pod warunkiem, że 

przedstawi informacje uzupełniające do bilansu. 

 

Sprawozdania finansowe w jednostkach mikro 
 

Dla jednostek mikro wprowadzono uproszczenia dla sprawozdań finansowych. 

W Ustawie o rachunkowości z 11 lipca 2014 roku (DzU poz. 11) wskazano zakres 

informacyjny sprawozdania (załącznik nr 4), który obejmuje: 

 informacje ogólne, 

 uproszczony bilans, 

 uproszczony rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, 

 informacje uzupełniające do bilansu. 

Zmienione przepisy dla jednostek mikro obowiązują od 5 września 2014,  

a sprawozdania finansowego mogą sporządzać za 2014 rok. 

Informacje ogólne wykazywane w sprawozdaniu finansowym dla jednostek 

mikro zawiera art. 45 ustawy o rachunkowości. Są to następujące informacje ogólne: 

 firma, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres numer we właściwym 

rejestrze sądowym albo ewidencji, 

 wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, 

 wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, 
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 wskazanie zainteresowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jedno-

stek mikro z wyszczególnienie wybranych uproszczeń, 

 wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 

kontynuowania działalności przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją oko-

liczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności, 

 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz 

sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa 

pozostawia jednostce prawo wyboru. 

Suma bilansowa aktywów i pasywów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy 

o rachunkowości,  jednostki mikro w bilansie za 2014 rok zawierają następujące 

pozycje: 

 
Lp. AKTYWA          SUMA 

A. Aktywa trwałe, w tym:  

 – środki trwałe  

B.  Aktywa obrotowe, w tym:  

 – zapasy  

 – należności krótkoterminowe  

Aktywa 

razem: 

  

 PASYWA  

A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:  

 – kapitał (fundusz) podstawowy  

 – należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 

ujemna) 

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:  

 – rezerwy na zobowiązania  

 – zobowiązania z tytułów kredytów i pożyczek  

Pasywa 

razem: 

  

 

W pozycjach bilansu w aktywach jednostek mikro wykazuje się: 

W pozycji A – aktywa trwałe: łączną wartość: środków trwałych, wartości 

niematerialne i prawne, środków trwałych w budowie, należności i inwestycje 

długoterminowe, ponadto należy ujawnić pozycje, które wynikają z ustawy  

o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 15), przez środki trwałe rozumie się rzeczo-

we aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne i przeznaczone na potrzeby 

jednostki, do których zalicza się: 

 nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, bu-

dowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze wła-

snościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu 

użytkowego, 

 maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, 

 ulepszenia w obcych środkach trwałych, 

 inwentarz żywy.  
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W pozycji B – aktywa obrotowe: łączną wartość zapasów, należności krótko-

terminowych, inwestycji krótkoterminowych oraz krótkoterminowych rozli-

czeń międzyokresowych. W nawiązaniu do ustawy do rachunkowości, zapa-

sami są rzeczowe aktywa obrotowe, przeznaczone do zużycia lub zbycia  

w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu ope-

racyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 mie-

sięcy. Są to nabyte w celu zużycia na własne potrzeby materiały, wytworzone 

lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby, usługi i roboty) 

zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji bądź półprodukty oraz towary naby-

te celem odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. a). 

Do należności krótkoterminowych zalicza się należności z tytułu dostaw  

i usług (salda debetowe wynikające z zapisów na koncie 20 „Rozrachunki z odbior-

cami”) oraz całość lub część należności z innych tytułów do aktywów finansowych, 

które staną się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (art. 3 ust.  

1 pkt 18 lit. c). Oznacza to, że w bilansie na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazane 

będą jako należności krótkoterminowe, których spłata ma nastąpić do 31 grudnia 

2015 roku oraz wszystkie należności z tytułu dostaw i usług wynikające z ewidencji 

analitycznej do konta 20 „Rozrachunki z odbiorcami”. 

W pozycjach bilansu w pasywach jednostek mikro wykazuje się: 

W pozycji A – pasywa bilansu ujmuje się łączną wartość: kapitału (funduszu) 

podstawowego, należnych wpłat na kapitał podstawowy, udziałów (akcji) wła-

snych, kapitału (funduszu) zapasowego, kapitału (funduszu) z aktualizacji wy-

ceny, pozostałych kapitałów (funduszu) rezerwowych, zysku (strat) z lat ubie-

głych, zysku (straty) netto za bieżący rok obrotowy oraz odpisów z zysku netto 

w ciągu roku obrotowego. W bilansie w odrębnej pozycji należy wykazać wy-

łącznie wartość kapitału (funduszu) podstawowego, który musi być zapre-

zentowany w wysokości wynikającej z umowy, statutu i zarejestrowanej  

w sądzie rejestrowym (art. 36 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Dotyczy to tak-

że należnych wpłat na kapitał podstawowy, który w bilansie występuje jako 

„Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)”. Są to zadeklaro-

wane, lecz niewniesione na dzień bilansowy wkłady kapitałowe – rzeczowe  

i finansowe w spółkach kapitałowych (akcyjnych i sp. z o.o) oraz spółkach 

osobowych. W tej pozycji wykazuje się także przewyższającą kwotę zysku ja-

ko pobranych zaliczek w ciągu roku przez wspólników spółek osobowych. 

W pozycji B w pasywach bilansu wykazuje się łączną wartość: zobowiązań 

długoterminowych i krótkoterminowych, rezerw na zobowiązania, funduszy 

specjalnych i rozliczeń międzyokresowych z wyszczególnieniem wartości re-

zerw na zobowiązania i zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W pozycji 

tej należy wyodrębnić włącznie wartość: 

 rezerw na zobowiązania – rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodo-

wego, rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne oraz pozostałe rezerwy, 

 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – wartość zaciągniętych przez 

jednostkę kredytów i pożyczek – bez względu na ich przeznaczenie – zarówno 

na sfinansowanie nabycia i budowy środków trwałych oraz innych składników 
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majątku trwałego, jak i aktywów obrotowych, wyrażone w walucie polskiej, 

jak i walutach obcych. 

Warto nadmienić, że rezerwy, jak i zobowiązania prezentowane są bez wy-

szczególnienia jaka ich część ma charakter długo- lub krótkoterminowy. 

Jednostki mikro sporządzając uproszczony bilans powinny zwrócić uwagę na 

następujące informacje uzupełniające do bilansu: 

1. Kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instru-

mentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie-

uwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru firmy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz 

jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawnione odrębnie. 

2. Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 

zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych 

warunków oraz wszelkich kwot społecznych, odpisanych lub umorzonych,  

a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii. 

3. Udziały (akcje) własne, w tym: 

– przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obroto-

wym, 

– liczba i wartość nominalna oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (ak-

cji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też 

część kapitału podstawowego, którą udziały (akcje) reprezentują, 

– w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów 

(akcji), 

– liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość 

księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również 

część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.  

Dla jednostek mikro wprowadzono uproszczony rachunek zysków i strat  

(w wersji porównawczej). Zmienione przepisy obowiązują od 5 września 2014 roku, 

a sprawozdania finansowe można sporządzać za 2014 rok. 

Rachunek zysków i strat ma następującą postać: 

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym 

zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – war-

tość ujemna). 

B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 

I. Amortyzacja. 

II. Zużycie materiałów i energii. 

III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. 

IV. Pozostałe koszty. 

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów. 

D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów. 

E. Podatek dochodowy. 

F. Zysk/strata netto (A – B + C – D – E)  dla jednostek mikro, o których mowa  

w art. 3 ust. 1a pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 1b ustawy o rachunkowości lub 

G. Wynik finansowy netto ogółem (A – B + C – D – E), w tym: 

 I.  Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia). 
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 II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) dla jednostek mikro, 

o których mowa w art. 3 ust 1 a pkt 2 ustawy o rachunkowości. 

Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami 

zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio 

przychody lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być 

zaliczona na zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego. 

 

 

Podsumowanie 

 

Kolejna zmiana ustawy o rachunkowości dotyczy sprawozdawczości finanso-

wej dla jednostek mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma na celu poprawę 

warunków wykonywania działalności gospodarczej i uzyskanie odpowiednich in-

formacji o tych jednostkach. 

Zakres informacyjny tego sprawozdania określono w załączniku nr 4 w ustawie 

o rachunkowości, który prezentuje w formie uproszczonej bilans, rachunek zysków  

i strat oraz informację dodatkową. 
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FINANCIAL REPORTING OF MICRO ENTITIES 

 

Summary 

 

Another amendment to the Polish Accounting Act is related to financial reporting of 

micro, small and medium entities. Its purpose is to improve the circumstances of carrying out 

the business activity as well as obtain particular information about these entities. 

The informational content of this financial statement was determined in the Appendix No.  

4 to the Polish Accounting Act, which presents the simplified layout of the balance sheet 

(statement of financial position), profit and loss account and additional notes to the financial 

statement. 
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SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA W ZARZĄDZANIU SYTUACJĄ 

KRYZYSOWĄ W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

 

Streszczenie 

 

System wczesnego ostrzegania odgrywa znaczącą rolę w zarządzaniu sytuacją 

kryzysową w MSP, w szczególności odnoszącą się do wykrywania słabych sygna-

łów z otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego, co umożliwia przewidywanie 

oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie. W artykule omó-

wiono rolę systemu wczesnego ostrzegania oraz jego funkcje, procedurę wdrażania 

systemu wczesnego ostrzegania oraz opisano proces wykrywania sygnałów ostrze-

gawczych. Przedstawiono również wyniki badań, zgodnie z którymi 1) większość 

małych przedsiębiorstw nie stosuje żadnych narzędzi ostrzegawczych oraz 2) naj-

częściej stosowane narzędzia ostrzegawcze to spotkania z pracownikami (spotkania 

kontrolne) oraz tworzenie raportów – kontrola różnych obszarów działalności. 

 

Słowa kluczowe: system wczesnego ostrzegania, kryzys, zarządzanie sytuacją kry-

zysową, MSP 

 

 

Wprowadzenie 

 

Sytuacja kryzysowa w przedsiębiorstwie rozwija się w różnym tempie i z różną 

siłą, a jej najostrzejszą fazą jest kryzys. Fazy tej nietrudno pominąć ponieważ, jak 

pisze K. Zimniewicz „kryzys zagraża istnieniu przedsiębiorstwa, a nawet uniemoż-

liwia jego egzystencje”1.  

Sytuacja kryzysowa w odróżnieniu od kryzysu nie musi wywoływać zmian  

w istocie przedsiębiorstwa2, dlatego jest bardziej skomplikowana do zidentyfikowa-

nia. Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny dążyć do zwiększania wrażliwości na 

sygnały płynące z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, które niejednokrotnie 

pozwalają zapobiec lub zminimalizować skutki sytuacji kryzysowych. 

 

 

 

                                                           
1 K. Zimniewicz, Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa–Poznań, 1990, s. 223. 
2 E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Akademia Obrony 

Narodowej, Warszawa 2007. 
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Rola systemu wczesnego ostrzegania 

 

Wykrywanie nawet najsłabszych sygnałów możliwe jest dzięki systemowi 

wczesnego ostrzegania. W literaturze przedmiotu prezentowane są dwa główne 

podejścia, które wyjaśniają istotę i potrzebę tworzenia systemu wczesnego 

ostrzegania w przedsiębiorstwie
3
: 

 pierwsze rozpatruje go jako system informacyjny, nakierowany na 

wspomaganie procesów identyfikacji oraz oceny szans i zagrożeń płynących  

z otoczenia zewnętrznego oraz wewnętrznego, 

 drugie rozpatruje go jako narzędzie ujawniające pogarszającą się sytuację 

finansową przedsiębiorstwa oraz pozwalające wskazać na zagrożenie 

upadłością. 

J. Walacz-Trębacz wymienia następujące funkcje, jakie pełni system 

wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie: 1) diagnostyczną; 2) informacyjną; 3) 

prognostyczną; 4) profilaktyczną; 5) motywacyjną oraz 6) kontrolną. Głównym 

celem tego systemu jest usprawnianie procesu decyzyjnego (w szczególności 

racjonalizowanie decyzji podejmowanych w procesie zarządzania strategicznego) za 

pomocą systematycznego dostarczania informacji o zmianach zachodzących  

w otoczeniu przedsiębiorstwa
4
. W praktyce oznacza to, że system sygnalizuje 

możliwość wystąpienia zdarzeń zarówno negatywnie, jak i pozytywnie 

wpływających na zdolność przedsiębiorstwa do przetrwania oraz dalszego rozwoju
5
.  

Z perspektywy zarządzania sytuacją kryzysową głównym celem systemu 

według N. Bedenik, D. Drilo oraz D. Labas jest wskazanie zmian, jakie zachodzą  

w przedsiębiorstwie na tyle szybko, aby dać możliwość oraz czas osobom 

zarządzającym na odpowiednią reakcję, dzięki której sytuacja kryzysowa może 

zostać opanowana przed jej dalszym rozwojem. Według autorów, system wczesnego 

ostrzegania spełnia cztery następujące role
6
: 

 wykrywanie słabych sygnałów – dzięki monitorowaniu środowiska 

wewnętrznego i zewnętrznego możliwa staje się detekcja słabych sygnałów 

płynących z otoczenia,  

 przewidywanie i zapobieganie – skuteczne wykrywanie sygnałów pozwala 

przewidywać oraz zapobiegać rozwojowi sytuacji kryzysowej, 

 przepływ informacji – sprawny system wczesnego ostrzegania umożliwia 

szybki i niezakłócony przepływ istotnych informacji dotyczących zmian, jakie 

zachodzą w przedsiębiorstwie do osób zarządzających, 

                                                           
3 J. Walas-Trębacz, Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, „Ekonomika i Orga-

nizacja Przedsiębiorstwa” 2012, Przemyśl, ORGMASZ, 2012, s. 53. 
4 Ibidem, s 55. 
5 P. Cabała, J. Walas-Trębacz, Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania w przedsiębior-

stwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 652, Kraków 2004, s. 133. 
6 N.O. Bedenik, D.D. Drilo, D. Labaš, Early Warning System – Theoretical and Empirical 

Analysis, „Conference Proceedings: International Conference of the Faculty of Economics 

Sarajevo (ICES)”, 2012, s. 672–684. 
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 tworzenie podstaw do kreatywnego myślenia – poszukiwanie nowych okazji 

oraz dążenie do wewnętrznych zmian pozwala rozwijać wśród pracowników 

podstawy do kreatywnego rozwiązywania problemów. 

Wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania w małych i średnich 

przedsiębiorstwach stwarza im szanse na przetrwanie w nieustannie zmieniającym 

się otoczeniu. Warto zaznaczyć, że oprócz sygnałów zapowiadających sytuację 

kryzysową MSP może również wykorzystać system wczesnego ostrzegania do 

rozpoznania okazji rynkowych, które zwiększają jego szanse rozwoju.  

 

 

Proces wdrażania systemu wczesnego ostrzegania 

 

Sprawne a za razem skuteczne wykrywanie sygnałów zależy od prawidłowego 

wdrożenia systemu wczesnego ostrzegania. Przebieg tego procesu przedstawił 

między innymi U. Krystek i R. Moldenhauer (rys. 1), którzy wyszczególnili w nim 

następujące czynności: 

 wybór obszarów monitorowania – dotyczy zarówno obszarów wewnętrznych, 

jak i zewnętrznych przedsiębiorstwa, 

 wybór wskaźników opartych na specyfikacji przedsiębiorstwa oraz określenie 

granic tolerancji, 

 zdefiniowanie „obserwatorów”, czyli osób które będą kontrolować wybrane 

wskaźniki, 

 zdefiniowanie „decydentów”, czyli osób które będą podejmować decyzję  

w razie odchyleń od normy, 

 zdefiniowanie, jak często oraz w jaki sposób wybrane wskaźniki będą 

przedstawiane zarówno decydentom, jak i użytkownikom (kadrze 

zarządzającej, menedżerom lub szeregowym pracownikom), 

 informacja zwrotna do „obserwatorów” – żeby system mógł funkcjonować 

poprawnie wszystkie informacje powinny być przejrzyste dla użytkowników, 

decydentów oraz obserwatorów.  

System wczesnego ostrzegania wymaga między innymi wyszkolenia 

pracowników w kierunku wychwytywania sygnałów ostrzegawczych oraz 

odpowiedniego raportowania wszystkich odchyleń od normy
7
. 

W związku z tym w celu poprawnego wdrożenia systemu wczesnego 

ostrzegania należy zwrócić uwagę na to, żeby system był dostosowany do 

kwalifikacji, motywacji oraz uprawnień pracowników. Ponadto należy pamiętać, że 

tworzenie systemu wczesnego ostrzegania powinno być dostosowane do 

charakterystyki przedsiębiorstwa oraz  potencjalnych problemów, z jakimi może 

spotkać się w przyszłości
8
. Zmiany zachodzące w otoczeniu wewnętrznym oraz 

zewnętrznym powinny wymuszać systematyczną aktualizację systemu wczesnego 

ostrzegania – szczególnie, jeżeli zaistnieje potrzeba wprowadzenia lub 

zmodyfikowania wybranych wcześniej wskaźników. 

                                                           
7 J.Z. Wisenblit, Crisis Management Planning Among U.S. Corporations: Empirical Evidence 

and a Proposed Framework, National Emergency Training Center 1989; N.O. Bedenik, D.D. 

Drilo, D. Labaš, Early Warning System…, s. 672–684. 
8 N.O. Bedenik, D.D. Drilo, D. Labaš, Early Warning…, s. 672–684. 
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Nie wymaga osoby decyzyjnej `              Wymaga osoby decyzyjnej 

 
Rysunek 1. Proces wdrażania systemu wczesnego ostrzegania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie U. Krystek, R. Moldenhauer, Handbuch Krisen- 

und Restrukturierungsmanagement: Generelle Konzepte, Spezialprobleme, Praxisbe-

richte, Kohlhammer, Stuttgart 2007, s. 110.  

   

Wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania wymaga doboru odpowiednich 

narzędzi ostrzegawczych oraz wskaźników. Narzędzia powinny być dostosowane do 

wybranych wcześniej obszarów obserwacji. Ważne jest, aby wybrane narzędzia oraz 

wskaźniki dawały możliwie jak najlepszy obraz sytuacji przedsiębiorstwa,  

z uwzględnieniem wielu aspektów. Na przykład procedura kontrolna wykrywająca 

awarię techniczną maszyny nie będzie w stanie ostrzec przed złą atmosferą, jaka 

panuje wśród pracowników obsługujących to urządzenie.  Pogarszające się morale 

pracowników mogą stanowić tak samo ważny sygnał ostrzegawczy, jak awaria 

sprzętu. W związku z tym J.O. Whitney podkreśla, że źródłem sygnałów mogą być 

klienci, pracownicy, konkurencja, jak również banki, agencje rządowe oraz media. 

Zatem przedsiębiorstwa powinny oprócz wyodrębnienia na przykład wskaźników 

finansowych monitorować również wskaźniki jakościowe, takie jak: satysfakcja 

klientów oraz pracowników, praca w zespole, kreatywność pracowników, itp. 
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Skuteczność pozyskiwania informacji wśród pracowników oraz klientów 

uzależniona jest najczęściej od zadania prawidłowych pytań oraz selekcji istotnych 

informacji. W ten sposób przedsiębiorstwo może nie tylko zauważyć problem, ale 

również znaleźć sposób na jego rozwiązanie
9
. W literaturze przedmiotu podkreśla 

się, że nie ma uniwersalnych wskaźników dla przedsiębiorstw – powinny być one 

dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. 

Wykrywanie sygnałów ostrzegawczych możliwe jest, gdy określone zostaną 

granice tolerancji dla wybranych indykatorów, które należy systematycznie 

kontrolować (codziennie, co tydzień, co miesiąc, co kwartał). Każde odchylenie od 

wyznaczonych norm powinno być ostrzeżeniem dla przedsiębiorstwa i impulsem do 

dalszych działań nakierowanych na powstrzymywanie wykrytych zagrożeń.  

W usprawnieniu reakcji na zaistniałe zmiany może pomóc wcześniejsze określenie 

działań dostosowanych do konkretnych wskaźników. I tak, jeżeli przedsiębiorstwo, 

jako cel strategiczny wyznaczy lepszą jakość oraz obsługę klienta w stosunku do 

konkurencji, może ją mierzyć za pomocą kilku wskaźników (na przykład indeks 

satysfakcji klienta, liczbę zwrotów, itp.). Po wybraniu wskaźników przedsiębiorstwo 

powinno określić między innymi strefę zagrożenia, czyli granicę, której 

przekroczenie będzie ostrzeżeniem dla przedsiębiorstwa. Kolejnym krokiem jest 

przypisanie odpowiednich działań do wybranych stref zagrożenia. W omawianym 

przypadku mogą to być: zlecenie badań konsumenckich, kontrola jakości, 

benchmarking, itp
10

. Przedstawienie celów strategicznych, wskaźników, granic 

zagrożenia oraz działań, jakie należy podjąć w wybranych sytuacjach w postaci 

formalnej (dokument tradycyjny lub elektroniczny) może w znaczny sposób ułatwić 

i przyspieszyć reakcje na zachodzące zmiany. 

 

 

Proces wykrywania sygnałów ostrzegawczych 

 

Skuteczność wykrywania sygnałów ostrzegawczych zależy od wielu 

czynników (rys. 2), z których Z. Sheaffer, B. Richardson i Z. Rosenblatt wymienili, 

takie jak
11

: 

 czynniki zewnętrzne, 

 kultura organizacyjna,  

 struktura organizacyjna, 

 czynniki psychologiczne, 

 czynniki zawodowe.  

Wskazane czynniki są poniekąd filtrem, który wpływa na proces wykrywania 

sygnałów oraz w dalszej kolejności – na proces decyzyjny. Kiedy sygnały 

ostrzegawcze są ignorowane lub bagatelizowane przez właścicieli zarządzających 

MSP wzrasta podatność na kryzys, natomiast odpowiednie wykorzystanie sygnałów 

                                                           
9 J.O. Whitney, Turnaround management every day, Harvard Business Review, 1987. 
10 N.O. Bedenik, D.D. Drilo, D. Labaš, Early Warning…, s. 672–684. 
11 Z. Sheaffer, B. Richardson, Z. Rosenblatt, Early-Warning-Signals Management: A Lesson 

from the Barings Crisis, „Journal of Contingencies and Crisis Management”  1998, nr 6,  

s. 1–22. 
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oraz proaktywne podejście pozwala na skuteczne przygotowanie się na sytuację 

kryzysową. Ponadto I. Mitroff, C.M. Pearson wskazują, że na ignorancję może 

wpływać błędny tok rozumowania osób zarządzających, który najczęściej wypiera 

możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowej w danym przedsiębiorstwie
12

. 

 

 
Rysunek 2. Proces wykrywania sygnałów ostrzegawczych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Sheaffer, B. Richardson, Z. Rosenblatt, Early-

Warning-Signals Management: A Lesson from the Barings Crisis, „Journal of Contin-

gencies and Crisis Management” 1998, nr 6, s. 1–22. 

 

Zarządzanie sytuacją kryzysową wykorzystujące charakterystykę wykrytych 

sygnałów pozwala dobrać odpowiednie działania, które skutecznie powstrzymają 

zidentyfikowane zagrożenie. W procesie wykrywania sygnałów ostrzegawczych – 

jak zwracają uwagę Z. Sheaffer, B. Richardson oraz Z. Rosenblatt – efektywne 

monitorowanie otoczenia jest wynikiem doświadczenia, które przedsiębiorstwo 

zdobywa analizując skuteczność podejmowanych w tym procesie działań. 

 

 

System wczesnego ostrzegania w świetle badań empirycznych  

 

Badania nad zarządzaniem sytuacją kryzysową przeprowadzono wśród 151 

małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie aglo- 

 

 

 

                                                           
12 I.I. Mitroff, C.M. Pearson, Crisis management: A diagnostic guide for improving your 

organization's crisis-preparedness, San Francisco 1993. 
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meracji poznańskiej
13

. Jednym z cząstkowych celów badania było dostarczenie 

informacji o przygotowaniu przedsiębiorstw do potencjalnych sytuacji kryzysowych 

– między innymi określenie, jaka liczba przedsiębiorstw stosuje narzędzia 

ostrzegawcze. 

W badanej zbiorowości, w opinii osób zarządzających, większość 

przedsiębiorstw jest przygotowana do potencjalnych sytuacji kryzysowych  

w bieżącej działalności. Zaskakujące jest, że małe przedsiębiorstwa są częściej 

przygotowane w porównaniu ze średnimi przedsiębiorstwami (rys. 3). 

 

 
Rysunek 3. Przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do potencjalnych sytuacji 

kryzysowych 

 

Źródło: badania własne. 

  

Zgodnie z wynikami badań własnych wśród wszystkich przedsiębiorstw, które 

wskazały, że są obecnie przygotowane na potencjalne sytuacje kryzysowe, mniej niż 

połowa stosuje narzędzia ostrzegawcze (49%). Wyniki te są niepokojące, ponieważ 

przygotowanie do sytuacji kryzysowej powinno koncentrować się na wykrywaniu 

sygnałów ostrzegawczych. Istnieje zatem możliwość, że przedsiębiorcy nie potrafią 

obiektywnie ocenić stopnia, w jakim są przygotowane. Równocześnie, co należy 

podkreślić, wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa wzrastała liczba przedsiębiorstw, 

które stosują narzędzia ostrzegawcze. Wśród badanych średnich przedsiębiorstw już 

63% zadeklarowało stosowanie narzędzi ostrzegawczych (rys. 3).  

Badane przedsiębiorstwa najczęściej stosują następujące narzędzia 

ostrzegawcze: 1) spotkania z pracownikami; 2) tworzenie raportów, kontrola 

różnych obszarów firmy; 3) elementy planowania strategicznego oraz 4) prognoza 

płynności (rys. 4). Przedsiębiorstwa w celu wykrywania sygnałów ostrzegawczych 

rzadziej stosują takie narzędzia, jak zarządzanie ryzykiem, MIS-system informacji 

zarządczej czy też strategiczną kartę wyników. 

                                                           
13 Aglomeracja – rozległe, wielofunkcyjne skupienie osadnicze ludności, miejsc pracy  

i zabudowy o charakterze miejskim, powiązane funkcjonalnie przejazdami do pracy. Układ 

osadniczy o wysokim stopniu złożoności, monocentryczny, z wyraźną dominantą ośrodka 

wielkomiejskiego (Kachniarz, Niewiadomski, 1994) Aglomeracja poznańska – aglomeracja 

monocentryczna w województwie wielkopolskim, obejmująca miasto centralne Poznań oraz 

okoliczne zurbanizowane gminy. 
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Rysunek 4. Najczęściej stosowane narzędzia ostrzegawcze przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa 

 

Źródło: badania własne. 

 

Badania dostarczyły interesujących wniosków dotyczących znajomości 

stosowanych narzędzi ostrzegawczych. Znaczna liczba małych i średnich 

przedsiębiorstw, która pomimo wskazania, że nie dysponuje narzędziami 

ostrzegawczymi wymieniała je w kolejnym pytaniu. Nasuwa się zatem wniosek, że 

istnieje grupa przedsiębiorstw, która pomimo stosowania pewnych systemów, 

procedur, narzędzi, które mogą być cennym źródłem informacji dotyczących 

sygnałów ostrzegawczych – nie stosuje ich świadomie.  

Badane przedsiębiorstwa oceniły również przydatność narzędzi 

ostrzegawczych, jako jednego z komponentów zarządzania sytuacją kryzysową, 

przy czym im większe przedsiębiorstwo, tym wyższa była ocena przydatności. Aż 

76% średnich przedsiębiorstw uważa, że narzędzia ostrzegawcze są przydatne, 

natomiast w przypadku małych przedsiębiorstw była to grupa 67% (rys. 5). 

 
Rysunek 5. Ocena przydatności narzędzi ostrzegawczych w opinii przedsiębiorców 
 

Źródło: badania własne. 



546 Anna Dębicka 

 

Warto także zaznaczyć, że nieliczne przedsiębiorstwa uważają narzędzia 

ostrzegawcze, jako nieprzydatne. Zarówno w przypadku małych, jak i średnich 

przedsiębiorstw liczba ta nie przekraczała 15%.  

 

 

Podsumowanie 

 

Ekonomiści są zgodni co do znaczenia systemu wczesnego ostrzegania  

w zarządzaniu sytuacją kryzysową, szczególnie w kontekście wykrywania słabych 

sygnałów ostrzegawczych. Małe i średnie przedsiębiorstwa, mimo że stosują różne 

narzędzia ostrzegawcze, nie zawsze znają ich potencjał. Skuteczność wykrywania 

słabych sygnałów ostrzegawczych uzależniona jest od prawidłowego wdrożenia 

systemu wczesnego ostrzegania, który ma za zadanie przede wszystkim określić: 

obszary monitorowania, wybór wskaźników, obserwatorów, decydentów oraz 

system przekazywania pozyskanych informacji. Tak wdrożony system powinien 

zagwarantować małym i średnim przedsiębiorstwom skuteczny i sprawny sposób 

wykrywania nawet najmniejszych zakłóceń w otoczeniu. 
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EARLY WARNING SYSTEMS FOR CRISIS MANAGEMENT IN SMES 

 

Summary 

 

Early warning system plays an important role for crisis management in SMEs, in partic-

ular relating to the detection of weak signals from the external and internal environment, 

which allows the prediction and prevention of crisis situations in the company. The article 

discusses an early warning system and its functions, the procedure for implementing an early 

warning system, and describes the process of detection of warning signals. It also presents the 

results of studies that show that the majority of small enterprises do not use any warning tool, 

while the number of companies which apply warning tools increases with the size of the 

company. 
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UŻYTECZNOŚĆ SYSTEMÓW KLASY BUSINESS PROCESS  

MANAGEMENT (BPMS) DLA FIRM SEKTORA MSP 

 

 

Streszczenie 

 

Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania (TQM, ISO, ERP) implikuje po 

stronie zarządzających koniczność podejmowania pogłębionej refleksji definiowanej 

jako „podejście procesowe”. Powyższe działania w zakresie uprocesowienia modelu 

zarządzania firmą napotyka na wiele barier, zarówno o charakterze organizacyjno-

kulturowym, jak i technologicznym. W artykule podjęto próbę oceny użyteczności 

systemów informatycznych klasy BPMS dla małych firm działających w ramach 

sektora MSP. Opisano takie zagadnienia jak: przegląd funkcjonalny aplikacji 

BPMS, charakterystykę projektów BPM, analizę poziomu dojrzałości procesowej  

w polskich firmach oraz ocenę koncepcji BPM, jak też samego oprogramowania 

klasy BPMS dla firm sektora MSP w zakresie tworzenie obszarów rozwoju warto-

ści. 

 

Słowa kluczowe: zarządzanie procesami biznesowymi, systemy informatyczne 

klasy BPMS, architektura procesów, pomiar i optymalizacja procesów, małe  

i średnie przedsiębiorstwa (MSP) 

 

 

Wprowadzenie do problematyki zarządzania procesami 

 

Realizacja projektów w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania  

w wymiarze implementacji standardów jakościowych (TQM, ISO)
1
, logistycznych 

(JiT, BPR)
2
, jak też systemów transakcyjnych klasy ERP

3
, wymusiło na organiza-

                                                           
1 Por. M. Bugdol, B. Goranczewski, Projakościowe usprawnianie organizacji oparte na 

procesach. Koncepcje, metody i narzędzia, Wyd. PWSZ w Oświęcimiu, Oświęcim 2011. 
2 Por. G. Bartoszewicz, Projektowanie wdrożenia modułów logistycznych zintegrowanych 

systemów klasy ERP. Podejście procesowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

Poznań 2007. 
3 M. Krupa, Uwarunkowania realizacji projektów informatycznych (ERP) w ramach sektora 

MŚP, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa. Mi-

krofirma 2013, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe nr 752, Uniwersytet Szczeciński, Szcze-

cin 2013; M. Rzepka, Wykorzystanie narzędzi BPR do wdrożenia systemu SAP. Modelowanie 

procesów biznesowych, materiały branżowe dostępne w ramach „Akademia Wiedzy BCC”, 

www.bcc.com.pl (20.08.2010).  
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cjach myślenie w kategoriach procesowych w ramach uniwersalnej koncepcji defi-

niowanej jako Business Process Management (BPM)
4
. W każdym przypadku sukces 

projektu BPM jest zawsze uwarunkowany rzetelnością w zakresie autooceny dia-

gnozowanej organizacji, jak też jakością dokumentacji opisującej, nie tyle i nie tylko 

procesy bieżące, ale przede wszystkim procesy przyszłe – procesy definiowane  

w perspektywie optymalizacji, doskonalenia czy też wzrostu wartości firmy. Okaza-

ło się jednak, że przygotowanie samej organizacji, jak też zarządu firmy do zmiany 

myślenia z perspektywy funkcjonalnej („silosowatość”, „strukturalność”) na per-

spektywę procesową nie jest łatwe i obarczone wieloma barierami
5
. 

Z perspektywy firm sektora MSP sytuacja w zakresie wdrożeń standardów 

BPM wygląda jeszcze bardziej problematycznie. Niewielki zakres działalności, 

ograniczone budżety, krótkie perspektywy, permanentne zmiany, unikanie działań 

według takich czy innych szablonów, stawiają pod znakiem zapytania sens realizacji 

projektów pod szyldem BPM w MSP. Pojawia się pytanie – na ile współczesne 

aplikacje informatyczne klasy BPMS mogą być użyteczne dla małych firm. 

W artykule podjęto zatem próbę oceny użyteczności najnowszych i równocze-

śnie dostępnych na rynku systemów informatycznych klasy Business Process Mana-

gement System (BPMS) przeznaczonego nie tylko dla firm sektora MSP. Ostatecz-

nie głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie na potencjalne obszary 

zastosowań aplikacji BPMS w MSP oraz wypracowanie tzw. dobrych praktyk – 

wniosków i rekomendacji dla menedżerów i przedsiębiorców. Podstawowy zakres 

zagadnień obejmuje: 1) przegląd funkcjonalny aplikacji BPMS; 2) charakterystykę 

projektów BPM z perspektywy metodologicznej; 3)  analizę poziomu dojrzałości 

procesowej w polskich firmach; 4) ocenę użyteczności koncepcji BPM (jako instru-

mentu) oraz oprogramowania klasy BPMS (jako narzędzia) wspierającego myślenie 

w kategoriach strategicznych i operacyjnych w firmach sektora MSP. Wnioski  

i rekomendacje stanowią podsumowanie przeprowadzonej analizy. 

  

 

1. Przegląd funkcjonalny aplikacji informatycznych klasy Business Process 

Management Systems (BPMS) 

 

Oprogramowanie klasy Business Process Management Systems (BPMS) jest 

systemem informatycznym służącym do projektowania, modelowania, wdrażania, 

                                                           
4 Termin BPM zdefiniowano po raz pierwszy w 1993 r. przez Hammera i Champy’ego  

w opracowaniu Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Polskie 

wydanie: Proces Reengineering. Optymalizacja procesów zorientowanych na klienta, Astrum, 

Wrocław 2000. Skrót BPM w literaturze przedmiotu może oznaczać również „Business Pro-

ces Modeling”, „Business Performance Measurement”. Por. J. Badurek, Strategia procesowa. 

Czynniki sukcesu, „Zarządzanie procesami”, raport specjalny „Computerworld”, 10.2008. 
5 Terminy „silosowatość”, „strukturalność” są wykorzystywane w literaturze branżowej na 

określenie tradycyjnego modelu porządkowania organizacji według paradygmatu funkcjonal-

nego – por.: J. Ubysz, Tożsamość BI, „CIO. Magazyn Dyrektorów IT”, 01.2006; L. Warno, 

Biznesowa indolencja - czy sposób na inteligentne zarządzanie?, „CIO. Magazyn Dyrektorów 

IT”, 12.2005; M. Sieniawska, Czy „Procesowiec” = Agent zmiany?, www.procesowcy.pl 

(25.05.2014). 
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symulacji i monitoringu procesów biznesowych, w tym procesów przepływu pracy, 

dokumentów i informacji
6
. 

Na rynku aplikacji BPMS istnieje bogata oferta rozwiązań wykorzystywanych 

w realizacji projektów w zakresie tzw. podejścia procesowego. Można wskazać na 

takie rozwiązania jak: ARIS Solution for Business, ARIS Process Performance 

Manager, ARIS for SAP NerWeaver, IBM Blueworks Live, Bizagi Process Mod-

eler, Adonis, Visual-Paradigm Agilian. Wszystkie powyższe aplikacje informatycz-

ne odwołują się do najbardziej znanych standardów zapisu (notacji) w zakresie pro-

jektowania pojedynczych procesów, jak też tworzenia całej dla nich architektury – 

tzw. mapowania procesów. Do najbardziej znanych notacji należy zaliczyć BMPN, 

EPC, UML czy też BPEL.  

W zasadzie każde oprogramowanie wspierające wdrożenie koncepcji BPM 

umożliwia: 

 identyfikację procesów w zakresie ich uporządkowania według dowolnie przy-

jętego klucza, 

 zaprojektowanie nowych procesów biznesowych lub też opisanie już realizo-

wanych przy pomocy wybranej notacji zapisu, 

 wykonanie wysokiej jakości wizualizacji w postaci diagramów pojedynczych 

oraz modelu architektury przepływów,  

 opracowanie profesjonalnej dokumentacji w ramach tzw. repozytorium proce-

sów, pozwalające na skuteczne komunikowanie treści biznesowych, 

 dokonanie parametryzacji procesów przez zdefiniowania właścicieli/osób od-

powiedzialnych za poszczególne procesy, wyznaczenie celów oraz mierników 

ich realizacji – tzw. KPI procesów (kluczowe wskaźniki wydajności proce-

sów), 

 zidentyfikowanie potencjalnych obszarów usprawnień w ramach funkcji mode-

lowania,  

 przeprowadzenie orkiestracji i automatyzacji w celu zdefiniowania przepły-

wów w ramach np. tzw. workflow, 

 tworzenie tzw. kokpitów menedżerskich, za pomocą których analizujemy 

sprawność wszystkich procesów biznesowych w czasie zbliżonym do rzeczy-

wistego. 

Szczególnym jednak aspektem funkcjonalnym, dostępnych na rynku aplikacji 

BMPS, jest możliwość projektowania i symulacji przepływów. Do najbardziej pro-

fesjonalnych rozwiązań w tym zakresie należy zaliczyć: Tecnomatix – Plant Simula-

tion firmy Siemens oraz FlexSim amerykańskiej firmy FlexSim Software Products. 

Oba te produkty umożliwiają przeprowadzenie modelowania, wizualizacji, sterowa-

nia i optymalizacji procesów ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycz-

nych. Pozwala to na zaprojektowanie w sposób wirtualny, np. nowej linii produk-

cyjnej czy też optymalnego planu ewakuacji na wypadek zdarzeń kryzysowych
7
. 

                                                           
6 Oprac. na podst. B. Gawin, B. Marcinkowski, Symulacja procesów biznesowych. Standardy 

BPMS i BPMN w praktyce, Helion, Gliwice 2013. 
7 Por. www.flexsim.com/pl. 
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Bez względu na wybór aplikacji informatycznej, podstawowym jednak wy-

znacznikiem sukcesu w realizacji projektów BPM będzie umiejętność jego wdroże-

nia przy zastosowaniu odpowiedniej metodyki.  

 

 

Charakterystyka projektów wdrożenia systemów klasy BPMS – refleksja 

metodologiczna 

 

Implementowanie koncepcji BPM  jest zazwyczaj kojarzone w firmie z uni-

wersalną metodyką zarządzania projektami. Po prostu, definiujemy cele, zapewnia-

my zasoby, opracowujemy harmonogramy oraz ustalamy budżety. Nie oczekujemy 

od tego konkretnie projektu, tak jak od wielu podobnych przedsięwzięć, radykal-

nych zmian czy też podjętych na jego podstawie rewolucyjnych decyzji. W praktyce 

jednak, z samej już definicji koncepcji BPM
8
, zakładamy, że projektujemy i mapu-

jemy procesy z perspektywy ich zmiany, które obejmują zawsze kluczowe obszary 

oceny sprawnościowej działalności całego przedsiębiorstwa. Prowadzi to często do 

bardzo bolesnych doświadczeń, polegających na odkrywaniu obszarów niewiedzy, 

często ignorancji w wymiarze tego, co menedżerowie uważają za skuteczny model 

zarządzania, a który był wypracowywany przez wiele lat metodą tzw. prób i błędów. 

Sama zaś decyzja o rozpoczęciu projektu wdrożenia koncepcji BPM nie wynika 

często z dojrzałości procesowej danej organizacji, czy też gotowości do radykalnej 

zmiany, ile raczej jest wymuszona realizacją prac w zakresie certyfikacji ISO, czy 

też przygotowania analizy przedwdrożeniowej w kontekście planowanego wdroże-

nia systemu klasy ERP. Niestety, bardzo rzadko zarząd organizacji ma pełną świa-

domość konsekwencji, które wynikają z realizacji tego typu przedsięwzięć, co osta-

tecznie prowadzi do konfliktów czy też do paraliżu w procesie zarządzania projek-

tem. Świadoma decyzja sponsora/zarządu firmy musi zawsze być pierwszym kro-

kiem w długim procesie zmian organizacyjnych, wynikających z zastosowania kon-

cepcji BPM. Oznacza to, przede wszystkim gotowość do zmiany paradygmatu 

funkcjonalnego na procesowy. Nie zawsze jednak, biorąc pod uwagę dojrzałość  

i cykl życia organizacji, jest to możliwe do zrealizowania.  

                                                           
8 Zarządzanie procesowe (BPM) rozumiemy jako: „skoncentrowanie się na wielu współzależ-

nościach występujących pomiędzy wszystkimi [kluczowymi – dop. M.K.] elementami orga-

nizacji, która traktowana jest jako całość”. Rozumienie „całości” oznacza „współdziałanie  

w celu dostarczenia klientom oczekiwanych przez nich wartości, przy zachowaniu należytej 

dbałości o interes organizacji”. Źródło: I. Ignacik, Sitech: Mapowanie procesów, które ma 

sens, materiały branżowe dostępne w ramach „Akademia Wiedzy BCC”, www.bcc.com.pl, 

(30.06.2007). W literaturze naukowej przez „orientację procesową” rozumiemy „koncepcję 

zarządzania, w której przedsiębiorstwo postrzega się przez pryzmat realizowanych w nim 

procesów”. Należy jednak pamiętać, że podejmowane działania gospodarcze powinny być 

„optymalizowane z punktu widzenia procesów [celów zdefiniowanych w ramach procesów – 

dop. M.K.] a nie ich funkcji”. Dlatego też, „podstawowym kryterium tworzenia, realizacji  

i ulepszania procesów jest ich wpływ na tworzenie wartości dodanej oferowanego produktu 

lub usługi”. Źródło: M. Wyskwarski, Wykorzystanie koncepcji Business Intelligence w zarzą-

dzaniu łańcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządza-

nie, Gliwice 2013, s. 266. 
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Pierwszą fazą realizacji już samego projektu wdrożenie jest „Zaprojektowanie 

rozwiązania”, które obejmuje takie zadania jak: 1) przeprowadzenie analizy;  

2) zdefiniowanie wymagań oraz 3) opracowanie koncepcji szczegółowej/biznesowej 

docelowego rozwiązania
9
. Przeprowadzenie analizy o charakterze sensu stricte 

przedwdrożeniowym pozwala na rzetelną ocenę dojrzałości organizacji w zakresie 

kultury zmiany, kultury informatycznej, infrastruktury, jak też rozumienia samej idei 

podejścia procesowego. Kolejne zadanie obejmuje definiowanie wymagań klien-

ta/zamawiającego w zakresie usprawnień organizacyjnych wynikających z projek-

towania procesów biznesowych. Ostatnim elementem fazy „Zaprojektowanie roz-

wiązania” jest opracowanie koncepcji docelowego wdrożenia z wykorzystaniem 

zakupionej przez klienta technologii – systemu klasy BPMS. Faza opracowania 

koncepcji ma na celu zdefiniowanie optymalnego dopasowania wymagań klienta do 

możliwości, ale także, do ograniczeń jakie wynikają z dostępnej w danym projekcie 

technologii informatycznej. Niewątpliwie już tutaj pojawia się dylemat, na ile orga-

nizacja jest gotowa do pełnego wykorzystania dostępnych rozwiązań informatycz-

nych w zakresie wdrożenia koncepcji BPM. Często może się pojawić pokusa po 

stronie zamawiającego ograniczonego zakresu wdrożenia (dotyczy to przede 

wszystkim obszaru parametryzacji poszczególnych procesów ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektów strategicznych), co niewątpliwie wpływa negatywnie 

zarówno na morale, jak i końcowe efekty realizowanego wdrożenia. Kamieniem 

milowym dla tego etapu jest podpisanie dokumentu zawierającego cele i mierniki 

projektu, potrzeby klienta, charakterystykę doboru narzędzi informatycznych oraz 

harmonogram realizacji kolejnej fazy wdrożenia. 

Uzyskanie porozumienia w powyższym zakresie umożliwia realizację drugiej 

fazy projektu jaką jest już produktywne „wdrożenie rozwiązania” zapisanego  

w koncepcji szczegółowej – zakłada ono następujące kluczowe zadania: 1) zbudo-

wanie prototypu; 2) uruchomienie produktywnie procesów biznesowych oraz 3) ich 

optymalizacja. Zbudowanie prototypu rozwiązania, opartego na odebranej koncepcji 

wdrożenia w fazie I, rozpoczyna najtrudniejszy etap realizacji działań projektowych. 

Pojawia się ryzyko wystąpienia całego zakresu niezgodności pomiędzy dostarczo-

nym rozwiązaniem a zapisanymi w koncepcji wymaganiami, które dodatkowo mogą 

podlegać permanentnym zmianom. Kolejnym trudnym aspektem odbioru rozwiąza-

nia jest decyzja o migracji zdefiniowanych procesów do nowego systemu. Oznacza 

to pełne zaangażowanie oraz decyzyjność po stronie zamawiającego w zakresie 

odbiorów poszczególnych elementów rozwiązania. Ostatnim krokiem, przesądzają-

cym ostatecznie o sukcesie lub też porażce całego projektu, jest gotowość organiza-

cji do przeprowadzania zmian na podstawie prowadzonych działań optymalizacyj-

nych. Brak gotowości zarządu do stymulowania zmian wynikających z posiadanych 

ekspertyz i wiedzy biznesowej w zakresie organizacji procesów przekreśla ostatecz-

nie sens prowadzonych działań projektowych w obszarze BPM. 

Reasumując, podstawowym wyznacznikiem sukcesu realizacji projektu, nie-

malże na wszystkich jego etapach, jest gotowość organizacji, zarządu do przepro-

wadzenia radykalnych zmian, wynikających ze zmiany paradygmatu, modelu zarzą-

                                                           
9 Por. Ł.J. Piasecki, Optymalizacja procesów w biznesie, dodatek branżowy „Zarządzanie 

procesami i dokumentami. BPM i Document Flow”, „Computerworld”, 06.2009. 
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dzania. Sukces lub też porażka projektu BPM w dużej mierze zależy od poziomu 

dojrzałości procesowej danej firmy. W kolejnym punkcie przedstawiono wyniki 

badań, które polegały na próbie oceny realizacji projektów BPM wynikających  

z dojrzałości procesowej. 

 

 

Analiza poziomu dojrzałości procesowej w polskich firmach – wyniki  

badań 

 

W ramach opublikowanego raportu z 2012 roku „Najlepsze praktyki we wdra-

żaniu koncepcji BPM” autorstwa firmy Carrywater Group SA oraz portalu „Proce-

sowcy.pl”, wskazano na bardzo interesujące dane dotyczącej realnej sytuacji w za-

kresie wdrożeń BPM, jak też samej dojrzałości polskich firm w obszarze refleksji 

procesowej. Badania przeprowadzono na podstawie praktycznych doświadczeń  

w ramach realizowanej działalności serwisu „Procesowcy.pl” oraz pracy projekto-

wej konsultantów firmy Carrywater Group SA. Zakres badań obejmował następują-

ce kluczowe problemy badawcze
10

: 

1. Właścicielstwo procesów – czy jest opracowana formalna dokumentacja 

wskazująca na zakres odpowiedzialności za wybrany proces? 

2. Poprawność w zakresie definiowania celów dla procesów – czy w opraco-

wanej dokumentacji procesowej są w ogóle zdefiniowane cele i czy powyższe 

zapisy spełniają odpowiednie wymagania (np. w odniesieniu do podstawowego 

modelu SMART)? 

3. Poprawność definiowania mierników w zakresie oceny realizacji celów – 

czy zdefiniowane cele mają poprawnie zaprojektowane mierniki? Innymi sło-

wy, czy wiemy w jaki sposób chcemy oceniać sprawność (skuteczność i efek-

tywność) zdefiniowanych procesów? 

4. Poprawna architektura procesów – na jakim poziomie oceny jakościowej 

jest opracowana dokumentacja procesowa uwzględniająca również mapowanie 

(architektura procesów)? Na ile wykorzystujemy profesjonalne i wystandary-

zowane notacje zapisu (EPC, BPMN, Stenografia, Schematy blokowe itd.)  

w zakresie holistycznego udokumentowania nie tylko pojedynczych procesów 

ale również powiązań między nimi? 

5. Rzetelne komunikowanie, wykorzystanie wiedzy, zapisów wynikających  

z dokumentacji procesowej – na ile posiadana wiedza procesowa dotycząca 

organizacji jest wykorzystywana w zakresie jej optymalizacji? Na ile wiedza ta 

wpływa na zmiany organizacyjne o charakterze strategicznym czy też opera-

cyjnym?  

6. Umiejętne wykorzystanie technologii informatycznej w realizacji projek-

tów BPM – na jakim poziomie implementacji narzędzi, technologii informa-

tycznej są projekty podejmujące wdrażanie koncepcji BPM? 

Na podstawie prowadzonych badań autorzy raportu wskazują na następujące 

wyniki:

                                                           
10 Opracowano na podstawie Najlepsze praktyki we wdrażaniu koncepcji BPM, Carrywater 

Group SA, Portal „Procesowcy.pl”, 09.2012, www.procesowcy.pl (15.11.2014). 
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1. 53% organizacji nie ma w ogóle, formalnie zdefiniowanych właścicieli proce-

sów czy też tzw. ekspertów dla poszczególnych procesów realizowanych  

w firmie. Oznacza to praktycznie konieczność rozpoczęcia prac w zakresie 

BPM od podstaw.  

2. 34% organizacji, które zdefiniowały swoje procesy biznesowe (tj. 53% całej 

badanej populacji) nie określiły dla nich celów. Wynika z tego, że dla znacznej 

części realizowanych projektów BPM, doświadczenie z podejściem proceso-

wym kończy się z chwilą ich opisania. Możemy założyć, że realizacja takich 

projektów była wymuszona uwarunkowaniami formalnym (certyfikacja ISO, 

projekty ERP) lub też próbą wdrożenia koncepcji, której się absolutnie nie ro-

zumie. 

3. Z 34% organizacji, które zdefiniowały cele dla swoich procesów, 12% nie 

dysponuje miernikami oceny stopnia ich realizacji. Cytując autorów opraco-

wania należy stwierdzić, że „sytuacja taka świadczy o niskiej dojrzałości orga-

nizacyjnej, ponieważ pomiary są prowadzone bez kontekstu i stanowią narzę-

dzie do kontroli, a nie narzędzie do zarządzania”
11

.  

4. 43% z organizacji mających zdefiniowane procesy nie ma architektury proce-

sów, tj. map procesów. Niewątpliwie jest to efekt tradycyjnego, tj. funkcjonal-

nego, fragmentarycznego myślenia o organizacji. Każdy proces jest analizowa-

ny osobno, ale równocześnie każdy proces jest często przyporządkowany do 

kilku obszarów funkcjonalnych. Zdarzają się również i takie sytuacje, w któ-

rych kilka różnych projektów realizuje w różny sposób te same zagadnienia 

procesowe. 

5. 28% firm mających zdefiniowane procesy opracowuje i następnie publikuje 

wewnętrznie zintegrowaną dokumentację procesową. Prowadzi to do różnych 

niewłaściwych zastosowań, interpretacji i ocen. 

6. 37% projektów BPM realizowano za pomocą rozwiązań informatycznych. 

Wynika to często z braku współpracy, zrozumienia potrzeb i wymagań pomię-

dzy osobami odpowiedzialnymi za projekt BPM a pracownikami działu IT.  

W konsekwencji podstawowym narzędziem pracy pozostaje nadal papier i dłu-

gopis. 

Wyniki badań potwierdzają niestety wcześniej sformułowaną tezę o niskiej 

dojrzałości procesowej polskich firm.  Można wskazać na następujące trzy obszary, 

które wymagają szczególnej troski ze strony uczestników realizujących projekty 

BPM: 

1. Praca od podstaw – pomimo wielu implementacji różnych rozwiązań BPM od 

ponad 20 lat, nadal pracę w zakresie komunikowania podstawowych zasad re-

alizacji ww. projektów należy tak naprawdę prowadzić w polskich przedsię-

biorstwach od podstaw. 

2. Zmiana modelu zarządzania – realizacja projektów BPM ma zazwyczaj tylko 

charakter formalny (tj. potrzeba opracowania dokumentacji procesowej) i nie 

wpływa na zmianę modelu zarządzania – wynika to m. in. z braku umiejętności 

lub woli w zakresie definiowania celów, mierników, refleksji zintegrowanej 

(aspekt architektury procesów). 

                                                           
11 Ibidem, s. 11. 
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3. Kultura informatyczna – większość projektów BPM nadal jest realizowana 

na podstawie prostych, wręcz archaicznych rozwiązań o charakterze narzę-

dziowym, tj. długopis i papier. Nie korzysta się w zasadzie z najnowszych 

rozwiązań informatycznych klasy BPM. 

Reasumując, można stwierdzić, że jakość oraz zakres realizowanych projektów 

BPM w polskich przedsiębiorstwach ma charakter minimalistyczny i sprowadzony 

jest do działań wymuszonych przez wymagania formalne, np. certyfikacja, wyma-

gania dokumentacyjne w zakresie dofinansowania różnych inwestycji czy też pro-

jektów unijnych. Jak do tej pory koncepcja BPM nie stanowi, niestety, strategiczne-

go źródła inspiracji w zakresie innowacji i rozwoju dla polskich przedsiębiorstw. 

W świetle przedstawionych wyników badań,  niezwykle interesującym zagad-

nieniem staje się w tym punkcie opracowania pytanie: w jakim stopniu firmy sektora 

MSP mogą w ogóle być zainteresowane wdrażaniem standardów BPM z zastosowa-

niem aplikacji informatycznych BPMS? 

 

 

BPM jako potencjalny instrument wspierający myślenie w kategoriach 

strategicznych i operacyjnych w firmach sektora MSP 

 

Każda firma, bez względu na wielkość, branżę czy też zakres prowadzonej 

działalności poszukuje kierunków rozwoju i doskonalenia zasadniczo na dwóch 

poziomach – zarządzania strategicznego oraz zarządzania operacyjnego. W różnym 

stopniu i w różnym zakresie koncepcja BPM może wyznaczać kierunek zmian dla 

każdej organizacji, w tym przedsiębiorstwa działającego w sektorze MSP. 

Refleksja strategiczna w zarządzaniu również małą firmą ma kluczowe zna-

czenie. Wpływa na potencjał rozwoju oraz dynamikę zmian. Biorąc pod uwagę takie 

aspekty refleksji strategicznej, jak: kompleksowość, otwartość, orientacja na przy-

szłość, kreatywność, orientacja na wynik czy też współdziałanie, możemy wskazać 

na wiele cech sprzyjających myśleniu strategicznemu w firmie sektora MSP. Należą 

do nich m.in.
12

: 

 „przejrzystość” firmy, 

 niski poziom formalizacji struktur i procesów, 

 związanie firmy z losami właściciela, 

 poszukiwanie nisz rynkowych, 

 skłonność do improwizowania, 

 innowacyjność,  

 poszukiwanie szans przy wysokiej akceptacji ryzyka. 

Zasadniczo zatem, myślenie strategiczne w firmach sektora MSP oparte jest na 

tym, co rozumiemy przez „niewymuszoność’ i „spontaniczność”. Oznacza to, „od-

                                                           
12 P. Paluchowski, Myślenie strategiczne jako kluczowy czynnik sukcesu w budowaniu prze-

wagi konkurencyjnej małych i średnich firm w Polsce na przykładzie Korbank Sp. z o.o.,  

w: Budowanie konkurencyjności organizacji, red. A. Becht, Media Press, Łódź 2009,  

s. 177–178. 
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chudzenie części analitycznej oraz skupienie większej uwagi na elementach kreacyj-

nych, takich jak wyszukiwanie szans i zagrożeń, kreowanie nowych pomysłów, czy 

też wymyślanie niekonwencjonalnych rozwiązań”
13

. Nie są to niestety naturalne 

obszary zastosowań transakcyjnych systemów informatycznych (ERP), w tym apli-

kacji BPM, które wskazują przede wszystkim na standaryzację, formalizację, centra-

lizację, parametryzację czy też integrację funkcjonalną i procesową. 

Inaczej jednak wygląda sytuacja zastosowań BPM z perspektywy zarządzania 

operacyjnego w MSP, szczególnie w zakresie działań definiowanych jako „indywi-

dualizacja produktu” czy też „masowa kastomizacja”. Oznacza to konieczność cią-

głego dostosowywania oferty biznesowej do indywidualnych i zmiennych oczeki-

wań i potrzeb klientów. Niezwykle interesującym postulatem, wypracowanym  

w ramach koncepcji BPM, jest dlatego nie tylko optymalizacja i adaptacja wystan-

daryzowanych procesów, ale również ich indywidualizacja
14

. W praktyce oznacza to 

wypracowanie takich rozwiązań w zakresie projektowania procesów, które cechuje 

„nieprzewidywalny charakter, łączący w sobie zmiany adaptacyjne z koniecznością 

uwzględnienia wymagań [a często także ograniczeń – dop. M.K.] konkretnego 

klienta”
15

. Nie jest to zadanie łatwe, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę oczywi-

ste ograniczenia, jakie wynikają z małej skali (problem ograniczonych zasobów) 

prowadzonej działalności firmy sektora MSP. 

Z perspektywy zastosowań aplikacji informatycznych klasy BPMS w odniesie-

niu do postulatu „indywidualizacji produktu” oraz specyfiki firm sektora MSP mo-

żemy wskazań na następujące funkcjonalności: 

1. Samoobsługa – projektowanie pojedynczych procesów o charakterze samoob-

sługi, uwzględniających indywidualne oczekiwania i predyspozycje. Innymi 

słowy, indywidualizacja procesu samoobsługi byłaby uzależniona nie tylko od 

indywidualnych potrzeb zakupowych, informacyjnych, marketingowych  klien-

ta, ale również uwzględniałaby jego predyspozycje oraz oczekiwania w zakre-

sie samej obsługi – np. poziomu i sposobu wykorzystania technologii informa-

tycznych. To jednak wymaga zaprojektowania kilku równorzędnych ścieżek 

realizacji, np. procesu sprzedażowego. 

2. Symulacje – możliwość przeprowadzenie symulacji w zakresie identyfikacji 

np. tzw. wąskich gardeł pozwala w zasadzie na bezkosztowe zaplanowanie, 

optymalizację i wdrożenie docelowych rozwiązań dla zindywidualizowanych 

procesów przepływów. Powyższa funkcjonalność jest zazwyczaj jedyną moż-

liwością oceny sprawności projektowanego procesu dla niewielkich firm, np. 

produkcyjnych. 

3. Projektowanie – planowanie nowych rozwiązań, nowych obszarów działalno-

ści uwzględniających stale zmieniające się oczekiwania i wymagania odbior-

ców, może być oparte na ocenie sprawnościowej (punkty tworzenia wartości) 

kluczowego procesu, który będzie stanowił miarę oceny realizacji celu bizne-

sowego. 

                                                           
13 Ibidem, s. 179. 
14 M. Szelągowski, Konieczność indywidualizacji procesów biznesowych, www.procesowcy. 

pl (10.08.2014). 
15 Ibidem. 
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4. Wartość – parametryzacja wybranych procesów na podstawie BPM, które 

mają znaczenie strategiczne dla danej firmy, pozwala przede wszystkim na po-

głębioną refleksję kierownictwa w zakresie sprawności oraz definiowania ob-

szarów generowania ponadprzeciętnej wartości. 

5. Sieć – projektowanie rozwoju sieci placówek na podstawie sprawdzonych 

wzorców, zapisanych w postaci sparametryzowanych procesów czy też proce-

dur. 

Reasumując, rozwiązania informatyczne klasy BPMS mogą skutecznie pomóc 

firmom sektora MSP na poziomie operacyjnym w wielu obszarach, jednakże należy 

pamiętać, że realizacja takiego projektu będzie miała ograniczony zakres, niewielki 

budżet oraz  elastyczne ramy czasowe. Do najbardziej użytecznych aspektów apli-

kacji BPMS dla MSP należą: indywidualny wymiar samoobsługi, możliwość wyko-

nania symulacji, łatwość projektowania nowych działań, możliwość oceny wartości 

tworzonej przez firmę czy też rzetelność w zakresie projektowania sieci przepływów 

o charakterze logistycznym. 

 

 

Podsumowanie 

 

Realizacja projektów BPM opartych na aplikacjach informatycznych klasy 

BPMS stanowi obecnie kluczowy obszar tworzenia kierunków rozwoju dla każdej 

firmy, w tym przedsiębiorstwa sektora MSP. Aby podejście procesowe stanowiło 

źródło rozwoju w zakresie poprawy sprawności firmy, należy jednak pamiętać  

o zmianie paradygmatu zarządzania, tj. odejściu od tradycyjnego modelu ukierun-

kowanego na uporządkowanie funkcjonalne. Do najważniejszych zalet aplikacji 

klasy BPMS zaliczyć należy: 1) łatwość projektowania i mapowania procesów; 2) 

czytelność zapisów w zakresie wizualizacji i komunikacji; 3) formalne udokumen-

towanie przepływów na podstawie wybranej notacji zapisu oraz przede wszystkim 

4) możliwość parametryzacji oraz optymalizacji procesów biznesowych. 

W zakresie zastosowań koncepcji BPM oraz narzędzi informatycznych klasy 

BPMS w sektorze MSP należy zwrócić uwagę na ograniczone możliwości realizacji 

takiego projektu zgodnie z opisaną w niniejszym artykule metodyką. Oznacza to, że 

mała firma będzie raczej korzystała w sposób selektywny z wybranych funkcjonal-

ności w dostępnych aplikacjach informatycznych, w zależności od potrzeb  

i uwarunkowań branżowych na poziomie usprawnień operacyjnych. W sposób 

szczególny, aplikacje klasy BPMS mogą pomóc małym firmom w: 1) projektowaniu 

wybranych procesów w zakresie optymalizacji działań w obszarze samoobsługi;  

2) możliwości przeprowadzenia symulacji projektowanych przepływów bez ko-

nieczności podejmowania kosztownego ryzyka; 3) formalnym udokumentowaniu 

wybranych procesów zgodnie z wymaganiami certyfikacyjnymi (ISO 9001, 

14001,27001,PN-N 18001, HACCP,OHSAS,50001,EN15224 i inne). 

Reasumując można stwierdzić, że oprogramowanie klasy BPMS może być 

efektywnie wykorzystywane w praktyce zarządzania firmami sektora MSP, aczkol-

wiek w bardzo ograniczonym zakresie. 
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THE APPLICATION OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEMS IN 

SMALL AND MEDIUM SIZED BUSINESSES 

 

Summary 

 

Integrated Management Systems (TQM, ISO, ERP) development has a big impact on 

the management model defined as a “process approach”. Nevertheless, all this type of projects 

have to deal with all kind of barriers and obstacles in terms of organizational and cultural 

development and technological change. In the following paper, there are analyzed the major 

benefits of Business Process Management Systems (BPMS) in area of Small and Medium 

Enterprises (SME) activities. The analysis consists of: the Business Process Management 

Systems overview, the introduction to Business Process Management (BPM) implementation 
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projects, the level of BPM concept evaluation in Polish enterprises and the BPM concept and 

BPMS IT standards for SME from added value point of view analysis. 
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ZARZĄDZANIE PROMOCJĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE 

PRZY UŻYCIU PORTALU PINTEREST 

 

Streszczenie 

 

Rosnąca popularność marketingu internetowego, a szczególnie marketingu 

społecznościowego sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców angażuje się w dialog 

na kanałach Social Media, szczególnie  na tych najbardziej popularnych portalach 

jak Facebook czy YouTube. Tymczasem, oryginalny i sprzyjający kreatywności 

użytkowników serwis Pinterest pozostaje kanałem nieznanym i w konsekwencji 

niezagospodarowanym. Celem artykułu jest nakreślenie bezpośrednich i pośrednich 

korzyści płynących dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się zaangażować w ten 

instrument promocji internetowej. Możliwość oznaczania plików graficznych i fil-

mowych tytułem oraz opisem, możliwość łączenia ich w grupy i publikowania, 

wyróżniania, komentowania oraz udostępniania sprawia, że asortyment produktów 

oferowanych przez przedsiębiorstwo może zostać zaprezentowany w niespotykany 

dotychczas sposób, a jego oferta dotrzeć do potencjalnych klientów na całym świe-

cie.  

 

Słowa kluczowe: marketing internetowy, media społecznościowe, social media 

marketing, zdjęcia, wideo, geotagging 

 

 

Wprowadzenie 

 

Aplikacje internetowe określane jako kanały media społecznościowe (ang. So-

cial Media) pozwalają od lat rzeszom internautów na całym świecie nawiązywać  

i podtrzymywać kontakty towarzyskie oraz zawodowe, a także dzielić się z innymi 

użytkownikami tej globalnej sieci swoimi przemyśleniami, opiniami, doświadcze-

niami oraz wiedzą. Portale społecznościowe takie jak Facebook (www.facebook. 

com) lub nk.pl (wcześniej: Nasza-Klasa) umożliwiają swoim użytkownikom utrzy-

mywanie kontaktu ze znajomymi ze szkoły, studiów czy pracy, jak i ułatwiają po-

głębianie więzi z osobami przywiązanymi do tych samych wartości bądź też wyka-

zującymi te same zainteresowania. Popularne portale jak YouTube (www.youtube. 

com) czy DailyMotion (www.dailymotion.com) od prawie dekady umożliwiają 

publikację filmów wideo, a witryny jak Wikipedia (www.wikipedia. com) czy Squ-

idoo (www.squidoo.com) pozwalają internautom na współtworzenie ogromnej bazy 

wiedzy. Trudno nie dostrzec ogromnych przemian w zakresie mediów społeczno-
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ściowych jak też przyrostu ich użytkowników i wykorzystywanych do komunikacji 

narzędzi
1
.  

 

 

Media społecznościowe 

 

Mimo że stworzenie pojęcia media społecznościowe (ang. Social Media) przy-

pisuje się więcej niż jednej osobie, można założyć, że hasło to zostało pierwszy raz 

użyte przez Teda Leonisa, pracownika AOL
1
, który pragnął dostarczyć klientom: 

„mediów społecznościowych, czyli miejsc, w których można ich zabawiać, z nimi 

komunikować i uczestniczyć w społecznym środowisku”. Leonis był już od począt-

ku lat 90. ubiegłego stulecia zaangażowany w prace nad komunikatorem AOL,  

w czasach, kiedy większości osób społeczne interakcje w internecie kojarzyły się  

z komunikatorami typu Gadu-Gadu, pokojami czatów lub forami internetowymi. 

Media społecznościowe można zdefiniować obecnie jako „zbudowaną na ide-

ologicznym i technologicznym fundamencie Web 2.0 grupę aplikacji dostępnych za 

pomocą Internetu, które umożliwiają tworzenie i wymianę treści tworzonych przez 

użytkowników”
2
. Nieustannie powiększająca się liczba aplikacji internetowych 

pozwala rozszerzyć definicję i interpretację tego pojęcia jako zbioru narzędzi do-

stępnych przez internet, tzw. kanałów, pozwalających ich użytkownikom na komu-

nikowanie się z innymi internautami
3
. W ramach wspomnianej komunikacji mogą 

oni publikować teksty, pliki graficzne, audio oraz wideo, podczas gdy inni internau-

ci, jako odbiorcy, mogą wejść w interakcje z wyświetlanymi materiałami przez 

charakterystyczne dla danego kanału social media działania. Należą do nich komen-

tarze, polubienia oraz dalsze udostępnienia tych treści.  

Media społecznościowe nie są, wbrew pozorom, nowym fenomenem. Pierwsze 

ich formy, takie jak Usenet, BBSy (Bulletin Board Systems) i listy dyskusyjne, po-

jawiły się już w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Listy dyskusyjne były grupami 

dyskusyjnymi, dostępnymi po przesłaniu adresu e-mail, na który dostarczano wia-

domości wszystkim zapisanym na daną listę. Użytkownicy Usenetów z kolei nie 

otrzymywali wiadomości automatycznie na skrzynkę e-mail, lecz musieli je sami 

pobrać za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Bulletin Board Systems były 

natomiast rewolucyjnym jak na tamte czasy narzędziem, pozwalającym nie tylko na 

wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikami, ale również na przesyłanie pli-

ków
4
. 

 

                                                           
1 J. Bergovici, Who Coined 'Social Media'? Web Pioneers Compete for Credit, „Forbes”, 

www.forbes.com/sites/jeffbercovici/2010/12/09/who-coined-social-media-web-pioneers-

compete-for-credit (14.06.2014). 
2 A.M. Kaplan, M. Haenlein, Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 

Social Media, „Business Horizons” 2010, vol. 53, nr 1, s. 59–68. 
3 Pawlak J., Podstawy marketingu internetowego dla małych firm, Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, 2011. 
4 A. Curtis, The brief history of Social Media, www.uncp.edu/ home/acurtis/ NewMedia/ 

SocialMedia/SocialMediaHistory.html (09.08.2013). 
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Portal społecznościowy Pinterest 

 

Wśród szerokiej palety kanałów Social Media rosnącą popularnością na świe-

cie cieszy się mało jeszcze znany w Polsce serwis społecznościowy Pinterest. Na-

zwa tego względnie młodego, utworzonego bowiem w 2010 roku przez Bena Sil-

bermanna, Paula Sciarrę oraz Evana Sharpa kanału Social Media jest kombinacją 

dwóch angielskich słów przypinać szpilką  (ang. to pin) oraz zainteresowanie  (ang. 

interest). Nazwa tego serwisu bardzo trafnie oddaje jego przeznaczenie. Pinterest 

umożliwia bowiem zarejestrowanym użytkownikom prezentację obiektów wizual-

nych w indywidualnie stworzonych grupach tematycznych, tzw. tablicach (boards). 

Prezentowane zdjęcia i filmy wideo mogą zostać przesłane przez internautę  

z dysku twardego jego komputera lub pochodzić z dowolnej strony internetowej 

oglądanej za pomocą przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer). Taką formę 

przesyłu ułatwia specjalnie w tym celu zakotwiczony w panelu obsługi przeglądarki 

przycisk „przypnij” (ang. pin it). Umieszczenie wybranego zdjęcia na stronie Pinte-

rest jest możliwe także przez kliknięcie ikony „Pin on Pinterest” w panelu obsługi 

przeglądarki, który można w nieskomplikowany sposób zainstalować po uprzedniej 

rejestracji w serwisie. Po dokonaniu powyższych czynności aplikacja wyświetla 

wszystkie umieszczone na tej stronie internetowej pliki graficzne oraz wideo, nato-

miast te, które zostaną wybrane z nich przez internautę, zostaną wyświetlone  

w przypisanej przez niego tablicy tematycznej portalu Pinterest. Inni użytkownicy 

portalu mogą wyrazić swoją opinię odnośnie do takiego opublikowanego zdjęcia lub 

filmu w formie komentarza lub wyrazić swoją aprobatę klikając w ikonę serca wy-

świetlaną przy pliku, dodając go w ten sposób do widocznej dla innych użytkowni-

ków specjalnej tablicy wyróżnionych obiektów. Działanie to w swojej konstrukcji 

przypomina funkcję, jaką pełni przycisk „Lubię to”, który jest właściwy dla, z pew-

nością bardziej powszechnego portalu społecznościowego, jakim jest Facebook. 

Każdy zarejestrowany użytkownik  Pinterst może utworzyć, w ramach swojego 

konta, do 350 tablic widocznych dla innych internautów. Zgromadzone w nich 

obiekty stają się w ten sposób dostępne dla osób posługujących się wewnętrzną 

wyszukiwarką serwisu, pod warunkiem, że ich tytuł bądź opis tudzież tablica,  

w której zostały umieszczone, zawierają słowa kluczowe tożsame z użytymi we 

frazie zapytania, wpisanej przez wyszukującego. Istnieje ponadto możliwość zało-

żenia 6 tajnych tablic (secret boards), których zawartość nie będzie widoczna  

w wynikach wyszukiwania, a które będą dostępne tylko właścicielowi tablicy oraz 

osobom zaproszonym przez niego do korzystania z nich.  

Społeczny charakter Pinterest przejawia się również w dostępie i możliwości 

przeglądania tablic internautów, co pozwala użytkownikom na zapoznanie się  

z profilem zainteresowań innych internautów posiadających konto w tym portalu. 

Pinterest umożliwia też „polubienie” wybranych profile i tworzenie w ten sposób 

własnego, unikatowego zestawu obiektów. Zbiór, który powstanie w ten sposób, 

może z kolei zainteresować innego czy innych użytkowników. Każdy z nich ma 

bowiem możliwość polubienia wybranego zdjęcia lub filmu poprzez dodania go do 

zbioru ulubionych, opatrzenie go komentarzem wyświetlanym pod obiektem oraz 

udostępnienia go na jednej ze swoich tablic (tzw. repin). Szczególnie praktyczna jest 

możliwość subskrypcji poszczególnych tablic wybranego użytkownika tudzież 
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wszystkich jego „pins”, czyli podpięć zamieszczanych na jego publicznych tabli-

cach. W obu przypadkach obiekty dodawane przez subskrybowanego internautę 

wyświetlane będą obserwującym go użytkownikom portalu na tzw. ścianie (ang. 

wall), w kolejności chronologicznej, niezależnie od tematyki i nazwy tablicy,  

w której zostały pierwotnie opublikowane.  

Twórcy Pinterest umożliwili ponadto internautom łatwe dotarcie do witryny,  

z której oryginalnie pochodził interesujący ich obiekt, niezależnie od liczby ponow-

nych udostępnień w ramach serwisu Pinterest. Pozwala to na poznanie kontekstu,  

z którego został wyizolowany oraz  – w wielu przypadkach – na dotarcie do więk-

szej liczby informacji związanych z jego tematyką. 

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym przez twórców Pinte-

rest jest możliwość dodania do każdej z tablic kontekstu geograficznego. Dzięki tej 

opcji użytkownik może w ramach tzw. geo-tagowania (ang. tag) przypisać zdjęcia 

lub filmy konkretnym lokalizacjom na mapie. Powyższe może ułatwić chociażby 

wizualizację odbytej przez użytkownika podróży i zaznaczeniu na niej szczególnie 

interesujących miejsc godnych polecenia innym internautom. Po dodaniu obiektu do 

mapy, Pinterest oznacza dane miejsce pinezką, prowadzącą po kliknięciu do przypi-

sanego temu miejscu obiektu.    

 

Struktura demograficzna użytkowników Pinterest 

 

Jak wynika z opublikowanego w lipcu 2013 roku badania agencji brandingo-

wej Semiocast
5
, Pinterest zrzesza grupę ponad 70 mln zarejestrowanych użytkowni-

ków, z których w czerwcu 2013 roku 20 mln stanowili aktywni użytkownicy. Zasto-

sowanie powyższego rozróżnienia jest konieczne, bowiem nie każdy zarejestrowany 

użytkownik posługuje się stale portalem. Większość internautów korzystających 

regularnie z Pinterest stanowią kobiety. Jak wykazują nieopublikowane dane autora, 

szczególnie kobiety zamierzające zmienić stan cywilny na zamężny, chętnie korzy-

stają z tego kanału Social Media. Sprzyja temu łatwość łączenia wybranych obiek-

tów w grupy, czyli tablice poświęcone poszczególnym atrybutom panny młodej, jak 

suknie ślubne, bukiety lub dekoracja sali weselnej, które mogą służyć jako inspiracja 

przy planowaniu uroczystości. Zdjęciami butów, torebek, fryzur, ubrań itp. można 

także łatwo i skutecznie zarządzać za pomocą serwisu. Możliwość komentowania 

zdjęć i wymiany opinii z innymi użytkowniczkami zwiększa tylko jego atrakcyj-

ność. 

Jak wykazują wyniki badania wymienionej wcześniej agencji Semiocast, 49 

mln, czyli ok. 2/3 wszystkich użytkowników Pinterest pochodzi ze Stanów Zjedno-

czonych. W Polsce natomiast ten serwis znany jest stosunkowo niewielkiej grupie 

internautów, szczególnie osobom zajmującym się zawodowo marketingiem mediów 

społecznościowych. Inną grupę zawodową stanowią artyści zachęceni możliwością 

promowania swojej twórczości w Pinterest. Portal ułatwia im dotarcie do grona 

potencjalnych klientów z całego świata oraz umożliwia zainteresowanie ich swoją 

                                                           
5 Pinterest has 70 million users. More than 70% are in the U.S., http://semiocast.com/ en/ 

publications/ 2013_07_10_Pinterest_has_70_million_users (14.11.2013). 
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twórczością. Nie dziwi zatem, że najbardziej popularnym polskim kontem na Pinte-

rest jest subskrybowany przez prawie 1,8 mln osób profil ThisIsPaper (http://www. 

pinterest.com/thisispapermag), promujący design studio o tej samej nazwie 

(www.studio.thisispaper.com)
6
.  

Jak wynika z danych zebranych przez instytucję badawczą Megapanel 

PBI/Gemius, między czerwcem a sierpniem 2013 roku Pinterest odwiedziło od 778 

tys. do 1,26 mln internautów z Polski
4
. Dla porównania w tym samym okresie (sier-

pień 2013) z Facebooka korzystało 15 mln internautów, natomiast witrynę nk.pl 

odwiedziło 8 mln użytkowników, co obrazuje znikomą popularność Pinterest  

w polskojęzycznym internecie. Stan ten można najłatwiej wytłumaczyć brakiem 

wiedzy o istnieniu tego kanału Social Media. Innym wytłumaczeniem może być 

bariera językowa polegająca na braku polskojęzycznej wersji serwisu. 

 

Promocja przedsiębiorstwa poprzez działania w serwisie Pinterest 

 

Obok swej podstawowej funkcji, jaką jest stricte społecznościowy charakter 

serwisu Pinterest, portal umożliwia ponadto swoim użytkownikom zaprezentowanie 

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, co może przełożyć się na zdoby-

cie nowych potencjalnych klientów bądź chociażby ustalenie, jakie produkty propo-

nowanego asortymentu cieszą się zainteresowaniem. Aby skutecznie promować 

działalność gospodarczą przy użyciu Pinterest, użytkownik musi zarejestrować się 

na portalu, wybierając profil dla użytkowników prywatnych albo profil organizacji. 

W praktyce, jak wykazują obserwacje poczynione przez autora, w czwartym kwarta-

le 2013 roku brakowało jakichkolwiek różnic w tych dwóch rodzajach kont. Można 

jednak zakładać, że relacje te ulegną w przyszłości zmianie. 

Podstawą sukcesu promocyjnego przedsiębiorców w Pinterest jest, podobnie 

jak w przypadku innych kanałów mediów społecznościowych, tzw. customizacja 

profilu, czyli uzupełnienie go informacjami o przedsiębiorstwie, jego misji oraz 

branży, w której działa. W tym celu wskazane jest: 

 podać nazwę konta, 

 określić rodzaj działalności biznesowej, 

 wpisać dane osoby zarządzającej profilem (np. specjalisty ds. promocji interne-

towej), 

 przedstawić charakterystykę firmy, 

 podać firmową witrynę internetową,  

 połączyć konto Pinterest z innymi kanałami Social Media (Facebook, Twitter, 

G+), 

 połączyć konto z pocztą Gmail i serwisem Yahoo. 

Wprowadzone w profilu informacje wyświetlane są innym użytkownikom  

i pomagają przekierować ruch z Pinterest na inne platformy, z których korzysta 

przedsiębiorstwo, takie jak witryna firmowa czy strona na Facebooku. Ponadto por-

tal Pinterest umożliwia przedsiębiorcom wprowadzenie zmiany na witrynie interne-

towej firmy. W tym celu specjalista zajmujący się promocją internetową  w danej 

                                                           
6 Pinterest w listopadzie 2013 – przegląd polskich działań, http://nowymarketing.pl/a/ 

2635,pinterest- w-listopadzie-2013-przeglad-polskich-dzialan (14.11.2013). 
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firmie, tudzież istniejący w przedsiębiorstwie dział IT, ma możliwość wdrożyć w 

firmowej witrynie internetowej nieskomplikowane w praktyce funkcje, pozwala-

jące na następujące działania: 

 dodawanie przez internautów, będących użytkownikami Pinterest, zdjęć i fil-

mów wyświetlanych na witrynie do ich tablic przez przycisk wyświetlający się 

przy każdym obiekcie, 

 subskrybcję pinów przedsiębiorstwa przez zamieszczenie na witrynie przyci-

sku „obserwuj” (ang. follow), 

 wyświetlanie na podstronie witryny lub jej stopce podglądu profilu firmowego 

na Pinterest lub wybranej tablicy. 

Powyższe działania mogą zostać z łatwością wdrożone przy użyciu aplikacji 

udostępnionych przez portal Pinterest na stronie https://about. pinterest.com/en/ 

goodies. Użytkownicy, którzy umieścili w profilu Pinterest adres swojej witryny 

internetowej mają ponadto możliwość korzystania z zaawansowanego narzędzia 

udostępnionego przez Pinterest, jakim jest zaplecze analitycznego serwisu. Pozwala 

to przyjrzeć się w wybranym okresie działaniom internautów na profilu oraz zaob-

serwować, które obiekty wizualne cieszą się największą popularnością.  

Do kluczowych czynników efektywności (KPI – Key Performance Indicators), 

które powinny zainteresować każdego marketera, należy przede wszystkim wskaź-

nik informujący o liczbie pinów, pochodzących z firmowej witryny internetowej. 

Pozwala to na oszacowanie atrakcyjności asortymentu oraz może być wskazówką 

odnośnie do jakości opublikowanych na stronie obiektów wizualnych. Dane uzyska-

ne przez użyte narzędzia analityczne na portalu mogą stanowić ponadto impuls 

skłaniający do przemyślenia funkcjonalności witryny i sposobu nawigacji po niej. 

Nie mniej ważnym czynnikiem oceny poprawności skali zaangażowania na Pinterest 

jest wskaźnik udostępnień obiektów zgromadzonych w tablicach konta przedsiębior-

stwa. Chcąc podtrzymać zainteresowanie działalnością organizacji, osoba odpowie-

dzialna za marketing internetowy w przedsiębiorstwie powinna regularnie wchodzić 

w interakcję z innymi użytkownikami serwisu prowadzącymi tablice o tematyce 

zbieżnej z profilem działalności firmy. Taka aktywność przedsiębiorcy z pewnością 

przełoży się na atrakcyjność firmy w porównaniu z przedsiębiorstwami korzystają-

cych z tradycyjnych form promocji. 

Kolejną ważną dla przedsiębiorcy obecnego na portalu informacją jest zasięg 

(ang. reach), czyli liczba osób, którym zostały wyświetlone obrazy lub filmy opu-

blikowane przez przedsiębiorstwo oraz liczba kliknięć w te obiekty, przekierowują-

ca internautę na zweryfikowaną witrynę firmową.  

 

 

Podsumowanie 

 

Pinterest od momentu pojawienia się w wirtualnej przestrzeni sukcesywnie 

powiększa grono swoich użytkowników. Prosta obsługa serwisu połączona z możli-

wością skutecznego zarządzania obiektami wizualnymi o różnorakiej tematyce zdaje 

się być gwarantem wzrostu liczby użytkowników w następnych latach. Możliwości 

połączenia firmowej witryny internetowej oraz obsługiwanych przez nią innych 

kanałów mediów społecznościowych z profilem w portalu Pinterest sprawiają, że 



566 Jakub Pawlak 

 

ten darmowy i innowacyjny serwis jest skutecznym narzędziem promocji interneto-

wej szczególnie dla przedsiębiorców pragnących dotrzeć do nowych grup odbior-

ców, bez potrzeby ponoszenia wysokich nakładów finansowych. 
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PROMOTION MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE USING THE INTERNET 

PORTAL PINTEREST 

 

Summary 

 

The growing popularity of internet marketing, especially social marketing lets makes more 

and more entrepreneurs engage in the social dialogue on social media channels. While  

a growing number of owners and decision makers in Polish companies decide to promote the 

company on popular networking sites such as Facebook and YouTube, Pinterest service 

channel remains widely unknown. The purpose of the article was to highlight the benefits for 

those entrepreneurs, who choose to engage in this online promotion tool. Ability of publicing 

image and movie files, the possibility of connecting them into groups and publishing, hig-

hlighting, commenting, and sharing makes possible to present the assortment of the company 

in an unprecedented way as well as to reach out to potential customers around the world. 

 

Keywords: online marketing, social media, social media marketing, photos, videos, geotag-

ging 
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Streszczenie 

 

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania ankietowe-

go, które zostało przeprowadzone na terenie województw Polski wschodniej. Bada-

nie miało na celu określenie wpływu zróżnicowanych determinant na aktywność 

innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Główną hipotezą badawczą jest 

zatem twierdzenie, że aktywność w sferze innowacyjnej przedsiębiorstw przemy-

słowych jest uzależniona od zróżnicowanych uwarunkowań, które wpływają na te 

podmioty, przy czym źródła informacji dla innowacji mogą stymulować ten obszar 

działalności różnokierunkowo. W przeprowadzonym badaniu ankietowym, dotyczą-

cym źródeł działalności innowacyjnej, wzięło udział 763 przedsiębiorstwa przemy-

słowe, funkcjonujące w Polsce wschodniej w latach 2010–2012. 

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, mikro i małe przedsiębiorstwa, przemysł, region 

 

 

Wprowadzenie 

 

Współcześnie, zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i  doganiających, 

kwestia aktywności innowacyjnej  odgrywa znacznie większą rolę niż kiedykolwiek 

wcześniej. Głównej przyczyny takiego zjawiska i stanu rzeczy można się doszuki-

wać w zdecydowanym zmniejszaniu znaczenia tradycyjnych uwarunkowań, prowa-

dzących do przewagi konkurencyjnej, w kierunku i na rzecz postępującej globaliza-

cji rynków, rewolucji w technologiach komputerowych oraz telekomunikacyjnych
1
.  

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku, ponoszą nakłady na działal-

ność innowacyjną z różnych przyczyn. Może to wynikać z chęci powiększenia wy-

dajności lub/i wielkości produkcji. Może to wynika także z chęci wzrostu lub obni-

żenia poziomu zatrudnienia. Inna część podmiotów z kolei wdraża nowe rozwiąza-

nia technologiczne, ponieważ wynika to z konieczności adaptacji do nowo wprowa-

dzanych i dotychczasowych przepisów ustawodawczych. Oczywiście należy także 

                                                 
1 D.B. Audretsch, Agglomeration and the location of innovative activity, „Oxford Review of 

Economic Policy” 1998, vol. 14, nr 2, s. 19. 
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podkreślić korzystny, wymierny wpływ wielu efektów wdrażanych innowacji na 

gospodarkę regionalną.  

Omawiając z kolei źródła informacji, niezmiernie ważne z punktu widzenia re-

alizacji działalności innowacyjnej, konieczne jest odniesienie się do metodologii 

OSLO (podręcznik metodologiczny Oslo Manual), która zalicza do nich: dostaw-

ców, endogeniczne zasoby przedsiębiorstw, klientów, konkurentów oraz podmioty 

sfery nauki (placówki naukowe oraz typowo biznesowe targi, wystawy, konferencje 

oraz publikacje branżowe)
2
. 

Po przeanalizowaniu powyższych rozważań rodzi się kluczowe pytanie, czy 

i w jaki sposób źródła informacji dla innowacji oddziałują na implementację inno-

wacyjnych rozwiązań? Głównym celem badania była więc próba określenia wpływu 

wykorzystywanych źródeł informacji dla działalności innowacyjnej na atrybuty 

aktywności innowacyjnej. Podstawową hipotezą badawczą jest dlatego twierdzenie, 

że aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych jest zależna od zróżni-

cowanych uwarunkowań, przy czym źródła informacji dla działalności innowacyjnej 

mogą stymulować tę aktywność innowacyjną w sposób różnokierunkowy.  

 

 

Metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania – modelowanie 

probitowe 

 

Zebrany materiał badawczy – ankiety przeanalizowano za pomocą rachunku 

prawdopodobieństwa. Przyczyną wyboru tej, a nie innej metody jest fakt, że 

w przypadku wykorzystywania zmiennych dychotomicznych (tj. przyjmujących 

wartości 0 – nie lub 1 – tak) zastosowanie regresji wielorakiej jest pozbawione 

większego sensu. Bierze się to stąd, że wartości takiej funkcji mogą być ujemne, co 

tym samym pozbawia je sensu interpretacyjnego. W takiej sytuacji alternatywną 

metodą badawczą jest regresja logistyczna. Analiza i interpretacja przy jej wykorzy-

staniu jest podobna do klasycznej metody regresji. Występują jednakże różnice, do 

których zaliczyć można bardziej skomplikowane i czasochłonne obliczenia oraz 

fakt, że wyliczanie wartości oraz sporządzanie wykresów reszt dość często nie wno-

si nic znaczącego do modelu
3
. 

Podsumowując, regresja logistyczna jest modelem matematycznym, który 

można użyć w celu opisania wpływu kilku zmiennych X1, X2, ..., Xk na zmienną 

dychotomiczną Y. Gdy wszystkie zmienne niezależne mają charakter jakościowy, 

model regresji logistycznej jest równoznaczny z modelem log-liniowym. Dla wyja-

śnienia takiego zjawiska można także posłużyć się regresją probitową. Metoda ta  

 

 

 

                                                 
2 Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. III, OECD, Euro-

stat, Podręcznik Oslo, MNiSW, Warszawa 2008, s. 86. 
3 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217. 
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była niejednokrotnie wykorzystywana w badaniu i analizie podobnych zjawisk
4
. 

W niniejszym artykule przedstawiono modele ekonometryczne w postaci struk-

turalnej. Jeśli przy parametrze (współczynniku kierunkowym) występuje dodatni 

znak, znaczy to, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia innowacyjnego w oma-

wianej, danej grupie przedsiębiorstw jest większe niż w pozostałej zbiorowości 

(grupie). Modele wygenerowano przy wykorzystaniu programu Statistica. Wcze-

śniej bazę do obliczeń przygotowano w arkuszu kalkulacyjnym Excel.  

 

 

Źródła działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych 

Polski wschodniej (ujęcie absolutne) 

 

W prowadzonym badaniu ankietowym aktywnie wzięło udział 753 mikro i ma-

łych przedsiębiorstw przemysłowych, prowadzących działalność na terenie Polski 

wschodniej. Wzięte są zatem pod uwagę województwa warmińsko-mazurskie, pod-

laskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie. W przypadku źródeł informacji dla 

działalności innowacyjnej, które zaprezentowano w tabelach 1 oraz 2 w ujęciu bez-

względnym, nie dokonywano obliczeń struktury,  ponieważ w ankiecie uzupełnianej 

przez przedstawicieli przedsiębiorstw, istniała możliwość zaznaczenia jednocześnie 

kilku odpowiedzi. 

Wyniki przeprowadzonych badań w ujęciu bezwzględnym pokazują, że głów-

nym źródłem informacji o nowej wiedzy, technologiach i innowacjach na rynku są 

źródła wewnętrzne firmy. To bardzo dobry znak świadczący o świadomości przed-

siębiorców o pozytywnych efektach, jaki może przynieść rozwój oparty na endoge-

nicznych zasobach. Wysoko rozwinięte kraje a także najbardziej innowacyjne kraje 

Unii Europejskiej kładą bowiem duży nacisk właśnie na ponoszenie nakładów na 

działalność B+R i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań korzystając z wiedzy 

i umiejętności kadry. Na kolejnych, równie wysokich miejscach znalazły się: klien-

ci, konkurenci i dostawcy. To, że tymi źródłami wiedzy jest bezpośrednie otoczenie 

może świadczyć o zapotrzebowaniu na specjalistyczną wiedzę dostępną wyłącznie 

w sektorze. Dalsze miejsca zajęły źródła wiedzy, jakimi są: konferencje, targi oraz 

wystawy, informacje pozyskane z czasopism i publikacji branżowych, jak również 

krajowych jednostek badawczo-rozwojowych. Szerokie spektrum kanałów zdoby-

wania wiedzy może świadczyć o istotnej roli informacji o innowacjach w dzisiej-

szym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Pozostałe źródła (poniżej 100 zaznaczonych 

odpowiedzi), jakimi są stowarzyszenia, szkoły wyższe, zagraniczne jednostki ba-

dawcze, oraz instytuty PAN, nie odgrywają istotnej roli z punktu widzenia realizo-

wanego procesu innowacyjnego. Można zatem stwierdzić, że nie zachodzi w więk-

                                                 
4 P. Dzikowski, Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu spożywczego w zachodniej 

Polsce w latach 2009–2012, w: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach nie-

pewności i ryzyka, red. M. Matejun, K. Szymańska, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, 

s. 200–209; A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, 

s. 102; M. Tomaszewski, Kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w sieci 

dostaw na przykładzie przedsiębiorstw z województwa lubuskiego w latach 2008–2010, 

„Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 4, s. 73–83. 
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szym stopniu przepływ wiedzy i/lub technologii ze sfery nauki do przedsiębiorstw, 

zasadniczą rolę pełni jednak otoczenie sektorowe. 
 

Tabela 1  

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby z punktu widzenia wykorzystywa-

nych źródeł informacji dla innowacji w województwach Polski wschodniej w latach  

2010–2012 

Lp. Źródła informacji dla innowacji Liczba przedsiębiorstw 

1. wewnętrzne w firmie 280 

2. dostawcy 265 

3. klienci 276 

4. konkurenci 271 

5. placówki PAN 71 

6. JBR-y 153 

7. zagraniczne jednostki badawcze 59 

8. szkoły wyższe 98 

9. konferencje, targi, wystawy 194 

10. czasopisma i publikacje branżowe 168 

11. stowarzyszenia naukowo-techniczne 54 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

 

Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach 

przemysłowych Polski wschodniej (ujęcie modelowe) 

 

Wyniki badania ankietowego na terenie województw Polski  wschodniej i uzy-

skane wyniki modelowania probitowego przeprowadzonego na jego podstawie po-

zwoliło autorce na określenie, jaki jest wpływ źródeł informacji na poszczególne 

atrybuty innowacyjności przedsiębiorstw. Poniżej (tab. 3 oraz 4) zaprezentowano 

wyniki modelowania statystycznego.  

Modelowanie probitowe w odniesieniu do źródeł informacji na potrzeby pro-

wadzonej przez przedsiębiorstwa przemysłowe działalności innowacyjnej pokazują, 

że w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na źródła wiedzy, jakimi są: pla-

cówki PAN, krajowe i zagraniczne JBR-y, oraz szkoły wyższe. Autorzy zanotowali 

powyżej siedmiu modeli istotnych statystycznie, czyli w większości możliwych 

atrybutów innowacyjności. Dodatni znak zanotowany przy parametrze informuje 

o tym, że wykorzystywanie tych źródeł wpływa pozytywnie na realizację procesu 

innowacyjnego.  Istnieje zatem większe prawdopodobieństwo zaistnienia zjawiska 

o charakterze innowacyjnym w przypadku wykorzystania tych właśnie źródeł in-

formacji.  Jedyny  wyjątek  dotyczył korzystania z informacji pochodzących z krajo-
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wych jednostek badawczo-rozwojowych i negatywnego wpływu na wdrażanie na 

rynek nowych wyrobów. Tym samym, nie do końca potwierdzone zostały wyniki 

badania w ujęciu bezwzględnym, gdzie źródło to nie zostało zaklasyfikowane do 

grupy najczęściej wskazywanych. 

 
Tabela 2  

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „źródła informacji dla innowacji” w modelach  

istotnych statystycznie, opisujących innowacyjność przemysłu przedsiębiorstw  

w Polsce wschodniej 

Źródło 

informacji 

 

Atrybut innowa-

cyjności 

Źródła 

wewnętrzne  

 

w firmie 

Dostawcy Klienci Konkurenci 
Placówki 

PAN 
JBR-y 

Nakłady na B+R 0,20x + 0,73      

Inwestycje  

w dotychczas 

niestosowane 

środki trwałe  

(w tym): 

 –0,27x – 0,53  0,39x – 0,49 0,81x – 0,57 0,50x – 0,53 

a) budynki, 

lokale i grunty 
 0,23x + 1,02   0,49x + 0,99 0,35x + 1,01 

b) maszyny  

i urządzenia 

techniczne 

0,27x – 0,33 0,26x – 0,33  0,39x – 0,29 0,58x – 0,38 0,39x – 0,35 

Oprogramowanie 

komputerowe 
  –0,22x – 0,07  0,64x + 0,06 0,50x + 0,10 

Wprowadzenie 

nowych wyrobów 
 0,44x + 0,19 0,86x + 0,34   –0,60x – 0,07 

Implementacja 

nowych proce-

sów technolo-

gicznych  

(w tym): 

0,23x – 0,30 0,32 – 0,28  0,42x – 0,24 0,46x – 0,35 0,47x – 0,30 

a) metody 

wytwarzania 
   0,39x + 0,33 0,38x + 0,22 0,48x + 0,29 

b) systemy 

okołoprodukcyj-

ne 

0,26x + 0,68 0,22x + 0,65 0,28x + 0,68  0,46x + 0,62  

c) systemy 

wspierające 
      

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Kolejna grupa źródeł informacji, co pokazują wyniki badań, dotyczy: źródeł 

wewnętrznych w firmie, dostawców, konkurentów, konferencji, targów, wystaw 

oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych. Zanotowano minimum 4 modele istotne 

statystycznie. Należy przy tym stwierdzić, że wykorzystanie wymienionych źródeł 
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zwiększa prawdopodobieństwo zaistnienia zjawiska o charakterze innowacyjnym. 

W tych przypadkach także w większości zanotowano znak dodatni przy głównym 

parametrze. Jedyny wyjątek dotyczył korzystania ze źródła wiedzy, jakim są do-

stawcy, które ma negatywny wpływ na inwestycje w dotychczas niestosowane środ-

ki trwałe w ujęciu ogólnym. Nie jest to zjawisko zaskakujące, ponieważ źródła te 

były jednymi z najczęściej wskazywanych w ujęciu bezwzględnym. Ich wykorzy-

stywanie ma zatem pozytywny wpływ na wiele obszarów z punktu widzenia realiza-

cji procesu innowacyjnego. 

 
Tabela 3  

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „źródła informacji dla innowacji” w modelach  

istotnych statystycznie, opisujących innowacyjność przemysłu przedsiębiorstw  

w Polsce wschodniej 

Źródło 
informacji 

 

Atrybut innowa-
cyjności 

Zagraniczne 

jednostki 

badawcze 

Szkoły wyższe 

Konferencje, 

targi, wysta-

wy 

Czasopisma  

i publikacje 

branżowe 

Stowarzysze-

nia naukowo-

techniczne 

Nakłady na B+R  0,42x + 0,71 0,43x + 0,77  0,61x + 0,70 

Inwestycje  

w dotychczas 
niestosowane 

środki trwałe  

(w tym): 

–0,51x – 0,60 0,50x – 0,57 

   

a) budynki, lokale 

i grunty 
0,41x + 0,97 0,32x + 0,98 

  0,61x + 0,99 

b) maszyny  

i urządzenia 
techniczne 

0,50x – 0,39 0,50x – 0,36 

   

Oprogramowanie 

komputerowe 
0,35x + 0,03 0,39x + 0,05   0,41x + 0,03 

Wprowadzenie 

nowych wyrobów 
  0,48x + 0,16 0,36x + 0,11 0,45x + 0,07 

Implementacja 

nowych procesów 

technologicznych 
(w tym): 

0,61x – 0,34 0,63x – 0,31 0,33x – 0,30   

a) metody wytwa-

rzania 
0,56x + 0,23 0,55x + 0,26    

b) systemy około-
produkcyjne 

0,37x + 0,60 0,33x + 0,62 0,45x + 0,70 0,31x + 0,64  

c) systemy wspie-

rające 
     

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Klienci, jako jedna z grup wskazywana najczęściej w ujęciu bezwzględnym 

w wyniku przeprowadzonego modelowania została wskazana jako grupa o mniej-

szym poziomie wiedzy o rozwiązaniach innowacyjnych. Zanotowano tylko trzy 

modele istotne statystycznie, przy czym wpływ jest pozytywny tylko w odniesieniu 

do wdrażania nowych produktów oraz implementacji systemów okołoprodukcyj-

nych. Z kolei negatywny wpływ odnotowano w przypadku inwestycji w oprogra-

mowanie komputerowe. Wydaje się zatem, że zachowania rynkowe w odniesieniu 

do tej grupy mają duże znaczenie podczas realizacji procesu innowacyjnego i wyni-

ka to z przeprowadzonego modelowania statystycznego.  

Podobna sytuacja odnosi się do źródła, jakim są czasopisma i publikacje bran-

żowe. Zanotowano jedynie dwa modele istotne statystycznie i obydwa zwiększają 

prawdopodobieństwo wprowadzania na rynek nowych wyrobów oraz wdrażanie 

nowych lub udoskonalonych procesów, a konkretnie systemów okołoprodukcyj-

nych. To źródło było jednym z częściej wskazywanych w ujęciu bezwzględnym, 

dlatego niewielka liczba modeli istotnych statystycznie, potwierdzających ten stan, 

pozwala sformułować tezę o znacznym przeszacowaniu przez przedsiębiorców tej 

kategorii jako źródła informacji dla działalności innowacyjnej. 

 

 

Podsumowanie 

  

Przeprowadzone badania wśród mikro i małych przedsiębiorstw przemysło-

wych Polski wschodniej wraz z ich wynikami wskazują na kilka znaczących zjawisk 

występujących w tych regionalnych systemach przemysłowych. Przedsiębiorstwa 

przemysłowe funkcjonujące na tym obszarze, w latach 2010–2012 jako najważniej-

sze źródła informacji o innowacjach wskazywały zasoby wewnętrzne, związane 

z czynnikiem ludzkim, otoczenie konkurencyjne (dostawców i konkurencję) oraz 

konferencje, targi i wystawy. Były one wskazywane najczęściej przez przedstawicie-

li mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych. Ciekawe są także wyniki mode-

lowania probitowego, które  w znacznym stopniu potwierdzają  pozytywny wpływ 

tych źródeł na wyróżnione atrybuty innowacyjności. W większości przypadków 

bowiem źródła informacji w ogólnym ujęciu miały pozytywny wpływ zarówno na 

kwestię inwestycji w działalność B+R oraz technologię materialną i niematerialną, 

jak i wdrożenia nowych wyrobów i procesów technologicznych. Analiza poruszo-

nych w artykule zjawisk może tym samym wpłynąć na sposób postrzegania polityki 

innowacyjnej w ujęciu regionalnym, pod kątem jej kierunków, jak również zasadni-

czej kwestii skuteczności instrumentów wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 

w województwach Polski wschodniej.  
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The aim of the study was to find the significance of the use of probit modeling and the 

impact of sources of information for innovation activity , especially investments in innova-

tions and implementation of new solutions. The main hypothesis of this paper is the claim that 

the innovative activity of enterprises is dependent on the diversity of factors affecting the 
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USŁUGI BIEGŁEGO REWIDENTA DLA MSP  

– WARTOŚCIĄ DLA PRZEDSIĘBIORCY 

 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest przedstawienie usług biegłego rewidenta oferowanych dla 

małych i średnich przedsiębiorstw, które będą miały istotny wkład w podwyższenie 

jakości rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a jednocześnie ograniczą 

ryzyko działalności gospodarczej i wyjdą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębior-

ców. Ze względu na regulacje prawne, usługi dotyczące auditingu i innych usług 

poświadczających mają charakter katalogu zamkniętego. Natomiast jeżeli chodzi  

o pozostałe rodzaje usług, ich katalog jest otwarty i to od biegłych rewidentów  

i wymagań rynku zależy, w jakim kierunku i zakresie będą się rozwijać. Skorzysta-

nie z usług biegłego rewidenta do wykonania konkretnych zadań pozwoli na wyko-

rzystanie doświadczenia i wiedzy najwyższej jakości i jednocześnie ograniczy kosz-

ty jedynie do wykonywanej usługi, przyczyniając się do podniesienia jakości i war-

tości przedsiębiorstwa. 

 

Słowa kluczowe: usługi biegłego rewidenta, małe i średnie przedsiębiorstwa, ra-

chunkowość 

 

 

Wprowadzenie 

 

Większość firm działających na polskim rynku stanowią małe i średnie przed-

siębiorstwa (MSP), które generowały w 2011 roku 47,3% produktu krajowego brut-

to
1
. Zmiany przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2013/34/UE 

z 26 czerwca 2013 roku i jej implementacja do prawa polskiego wprowadza wiele 

uproszczeń i zmian dotyczących sprawozdawczości mikro jednostek oraz zmiany do 

dyrektywy 2006/43/UE ograniczając obowiązek badania sprawozdań finansowych 

wyłącznie do jednostek średnich i dużych
2
. W związku z tym wzrośnie liczba pod-

miotów, których rachunkowość nie będzie podlegać żadnej kontroli jak również 

                                                 
1 A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota,  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

w Polsce w latach 2011–2012, PARP, Warszawa 2013, www.parp.gov.pl/files/74/81/626/ 

18670.pdf (2.11.2014), s. 14. 
2 J. Dadacz, Kierunki zmian przepisów o rachunkowości, „Rachunkowość” 2014, nr 1;  

M. Ślebzak, K. Ślebzak, Spodziewane zmiany ustawy o rachunkowości a obligatoryjne bada-

nia sprawozdań finansowych. Artykuł dyskusyjny, „Rachunkowość” 2014, nr 8. 
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jednostek, których informacje finansowe będą prezentowane w bardzo dużym 

uproszczeniu
3
. Dla samych przedsiębiorców i innych  interesariuszy informacji 

uzyskanych z systemu rachunkowości jednostek sektora MSP, ważne jest zatem 

żeby informacja ta miała odpowiednią jakość i użyteczność. Naturalnym kierunkiem 

wydaje się sięgnięcie przez MSP po specjalistów zajmujących się finansami i ra-

chunkowością. Odpowiednie kwalifikacje do tego ma grupa zawodowa – biegli 

rewidenci, którzy przy coraz większym ograniczaniu podmiotów podlegających 

badaniu, mogą w większym zakresie kierować swoje działania na świadczenie usług 

na rzecz przedsiębiorstw sektora MSP, przyczyniając się do wzrostu jakości i uży-

teczności informacji uzyskiwanych z systemów rachunkowości. 

 

 

Metodyka badań i przebieg procesu badawczego 

 

Celem artykułu jest przedstawienie propozycji usług, które mogą zaoferować 

biegli rewidenci, rezultaty ich pracy oraz efekty w postaci konkretnych korzyści dla 

przedsiębiorców i innych interesariuszy informacji generowanych przez system 

rachunkowości. 

Cel opracowania zrealizowano za pomocą następujących metod badawczych: 

studia literaturowe, analiza aktów prawnych, badania ankietowe, wnioskowanie. 

Badania empiryczne wykorzystane w artykule są fragmentem badań ankieto-

wych, przeprowadzonych przez autorkę, dotyczących rodzajów usług wykonywa-

nych przez podmioty biegłych rewidentów na rzecz przedsiębiorstw. Badanie prze-

prowadzono w okresie od maja do czerwca 2014 roku. Próbę badawczą ustalono na 

podstawie listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (KIBR) na dzień 30 kwiet-

nia 2014 roku. W badaniu wzięły udział podmioty, które znalazły się na liście 

KIBR, miały czynną stronę internetową i aktualny adres e-mailowy. Badanie prze-

prowadzono na próbie 933 podmiotów za pomocą programu Lime Survey System 

Badań Ankietowych On-Line. Otrzymano 138 poprawnie wypełnionych ankiet, co 

stanowiło 14,48% próby badawczej. 

  

 

MSP jako podmiot usług biegłego rewidenta 

 

Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze przedmiotu jest trudne 

do zdefiniowana, ze względu na różnorodność uregulowań zarówno krajowych, jak  

i międzynarodowych
4
. Najczęściej definicje małych i średnich przedsiębiorstw opar-

te są na kryteriach ilościowych i wartościowych dotyczących zatrudnienia, rocznego 

obrotu i całkowitego bilansu rocznego (tab. 2). 

 

                                                 
3 J. Dadacz, Uproszczenie rachunkowości jednostek „mikro”, „Rachunkowość” nr 9. 
4 M. Kędzior, Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych  

i Średnich Przedsiębiorstw – istota, ocena, przyszłość, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowo-

ści”, t. 58 (114), SKwP, Warszawa 2010, s. 112. 
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Tabela 2 

Definicja MSP 

Rodzaj  

przedsię-

biorstwa 

Kryteria kwalifikacji 

Regulacje UE Regulacje polskie 

Mikro 

– zatrudnienie: < 10 pracowni-
ków 

– roczny obrót: ≤ 700 tys. euro             

oraz/ lub 
– całkowity bilans roczny: ≤ 

350 tys. euro 

– zatrudnienie: < 10 pracowników 
– roczny obrót: ≤ 2 mln euro oraz/ lub 

– całkowity bilans roczny: ≤ 2 mln euro 

Małe 

– zatrudnienie: <50 pracowni-
ków, 

– roczny obrót:  ≤ 8 mln euro 

oraz/lub 
– całkowity bilans roczny:  ≤ 4 

mln euro 

– zatrudnienie: <50 pracowników 
– roczny obrót:  ≤ 10 mln euro oraz/lub 

– całkowity bilans roczny:  ≤ 10 mln eu-

ro 

Średnie 

– zatrudnienie:< 250 pracowni-
ków 

– roczny obrót:  ≤ 40 mln euro 

oraz/lub 
– całkowity bilans roczny: ≤ 20 

mln euro 

– zatrudnienie:< 250 pracowników 
– roczny obrót:  ≤ 50 mln euro oraz/lub 

– całkowity bilans roczny:  ≤ 43 mln eu-

ro 

Źródło: opracowanie własne na podst. Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospo-

darczej, DzU 10.220.1447 z późn. zm., art. 104–110; Dyrektywa Parlamentu Europej-

skiego oraz Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r., Dz.Urz.UE 182, art. 3. 

 

Ze względu na liczbę i znaczenie przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce, sta-

nowią one główny podmiot usług biegłego rewidenta, co potwierdzają wyniki badań 

ankietowych zaprezentowane w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Podmioty usług firm biegłych rewidentów 

Przedsiębiorstwa Udział % 

Mikro 17,65 

Małe 29,41 

Średnie 31,02 

Duże  21,92 

 Razem 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z przedstawionych w tabeli 3 wyników badań można zauważyć, że usługi wy-

konywane na rzecz sektora MSP stanowią 78,08% wszystkich usług wykonywanych 

przez podmioty biegłych rewidentów, co potwierdza duże znaczenie tych przedsię-

biorstw dla rynku usług firm audytorskich. 
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Rodzaje usług wykonywanych przez biegłych rewidentów 

 

Zakres usług wykonywanych przez biegłych rewidentów regulują przepisy 

prawne i organizacje zrzeszające i nadzorujące biegłych rewidentów
5
. W Polsce 

rodzaje usług wykonywanych przez biegłych rewidentów reguluje Ustawa z 7 maja 

2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU 2009.77.649  

z późn.zm.).   
Tabela 3 

Klasyfikacja usług biegłego rewidenta 

Rodzaje usług biegłego  

rewidenta 
Wyszczególnienie 

Ewidencja  

i sporządzanie 

sprawozdań 

finansowych 

Prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 
– usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Sporządzanie 

sprawozdań 

finansowych 

– usługi kompilacji 

Usługi po-

świadczające 

Auditing 
– badanie rocznych sprawozdań finansowych 

– śródroczne badanie sprawozdań finansowych 

Inne usługi 

atestacyjne 

– badanie rachunkowości oraz działalności spółki na żądanie wspólnika 

lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału 

zakładowego 

– badanie sprawozdania założycieli spółki komandytowo-akcyjnej 

– badanie planu przekształcenia spółki 

– wycena akcji spółki sporządzona według wartości godziwej 

– badanie sprawozdania o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach 

finansowych komitetu wyborczego składanego do Państwowej Komisji 

Wyborczej 

– badanie corocznej informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz  

o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne 

– badanie formy i treści prospektu emisyjnego 

– audyty projektów i programów unijnych, wymagane i zastrzeżone 

wyłącznie dla osób z kwalifikacjami biegłego rewidenta 

Usługi zabezpieczające 

– przegląd ksiąg rachunkowych 

– doradztwo podatkowe 

– prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego 

– działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, 

rewizji finansowej i podatków 

– wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych 

– świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających wiedzy  

z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej 

– zlecenia oceniające zagadnienia obejmujące informacje finansowe  

i pozafinansowe 

– opracowanie zasad i tryb funkcjonowania służb finansowych  

– usługi due-dilligence 

– ocena systemów informatycznych 

– audyty projektów i programów unijnych, gdzie nie są wymagane  

i zastrzeżone wyłącznie dla osób z kwalifikacjami biegłego rewidenta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Wiśniewska, Klasyfikacja usług wykonywanych 

przez biegłych rewidentów, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2013, vol. 2, nr 2, 

s. 203–214.  

 

Usługi wykonywane przez polskich biegłych rewidentów, zgodnie z klasyfika-

cją przedstawioną przez Instytut Amerykańskich Biegłych Rewidentów, można 

                                                 
5 Por. J. Wiśniewska, Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów, „Coper-

nican Journal of Finance & Accounting”, 2013, vol. 2, nr 2, s. 203–214. 
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podzielić na trzy kategorie
6
: ewidencja i sporządzanie sprawozdań finansowych, 

usługi poświadczające oraz usługi zabezpieczające (tab. 3). Pozwala to na usystema-

tyzowanie usług biegłych rewidentów według funkcji jakie mogą spełniać  

w przedsiębiorstwie, tj. ewidencyjną, poświadczającą i zabezpieczającą. 

W związku ze zmianami dotyczącymi ograniczania obciążeń dotyczących ra-

chunkowości i sprawozdawczości dla małych i średnich przedsiębiorstw, usługi 

atestacyjne będą się cieszyły coraz mniejszą popularnością, przez co biegli rewiden-

ci będą mieli szansę na świadczenie dodatkowych usług. 

 

 

Ryzyko dotyczące organizacji rachunkowości w MSP a usługi biegłego 

rewidenta 

 

Ryzyko jest nieodłącznym atrybutem działalności gospodarczej, o czym 

świadczy liczba nowo powstałych i upadających przedsiębiorstw. W 2012 roku  

w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce powstało 518,0 tys. nowych 

jednostek, natomiast zlikwidowano 311,0 tys.
7
  

Podstawą zarządzania każdego przedsiębiorstwa jest rzetelna informacja two-

rzona przez system rachunkowości, który ma do spełnienia wiele funkcji, takich jak: 

informacyjna, kontrolna, dowodowa, ewidencyjna, rozliczeniowa i statystyczna
8
. 

Podstawową i nadrzędną funkcją rachunkowości jest funkcja informacyjna, która 

polega na dostarczeniu informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, 

stanowiącej podstawę podejmowania decyzji gospodarczych na różnych szczeblach 

organizacji przedsiębiorstwa, zapewniając im realizację funkcji zarządzania takich 

jak: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie
9
, a w szczególności 

funkcji zarządzania finansami przedsiębiorstwa, do których zalicza się: inwestowa-

nie, finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zarządzanie kapitałem obro-

towym
10

.  

Spełnianie przez rachunkowość jej podstawowych funkcji, zależy od organiza-

cji rachunkowości. K. Sawicki definiuje organizację rachunkowości jako zespół 

sposobów umożliwiających uporządkowane powiązanie różnych czynności i urzą-

dzeń niezbędnych do realizacji procesu informacyjnego, w celu zapewnienia prawi-

dłowego funkcjonowania rachunkowości w jednostce gospodarczej z uwzględnie-

                                                 
6 Audit and Attest Services, www.aicpa.org/ INTERESTAREAS/FRC/ AUDITAT-

TEST/Pages/AuditAttestServices.aspx (2.04.2013). 
7 A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora…, s. 22. 
8 Por. S. Sojak, System rachunkowości, w: Podstawy rachunkowości, red. S. Sojak,  

J. Stankiewicz, TNOiK, Toruń 2008, s. 20; Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE 

Warszawa 2002, s. 15; K. Czubakowska, Metodologia rachunkowości, w: Rachunkowość 

według prawa bilansowego, red. K. Czubakowska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 24; 

B. Micherda, Podstawy Rachunkowości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 14–18.  
9 Por. J.R. Schermerhorn Jr., Zarządzanie Kluczowe koncepcje, Polskie Wydawnictwo Eko-

nomiczne, Warszawa, 2008, s. 30–31; J. Supernat, Funkcje zarządzania, w: A. Chrisidu-

Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limi-

ted, Wrocław 2005, s. 249. 
10 C. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, 

red. M. Strużycki, Difin, Warszawa, 2004, s. 349. 
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niem jej specyficznych cech, możliwości technicznych i kadrowych przy jednocze-

snym zaangażowaniu środków i nakładów pracy
11

.  

Skala prowadzonej działalności powoduje, że często w małych i średnich przed-

siębiorstwach zaniedbywana jest organizacja rachunkowości jako ta sfera, która nie 

dotyczy bezpośrednio działalności operacyjnej, zapominając, iż informacje pozy-

skiwane z rachunkowości są niezbędne do jej prowadzenia.  

Ryzyka dotyczące nieprawidłowości dotyczące organizacji działu rachunkowo-

ści przedstawiono w tabeli 4.  

 
Tabela 4 

Ryzyko organizacji działu rachunkowości MSP według biegłych rewidentów 

Zakres 
Ryzyko/nieprawidłowości dotyczące organizacji działu rachunko-

wości 
Udział % 

Lokalizacja  

i wewnętrzna 

struktura działu 

rachunkowości 

opóźnienia w uzyskiwaniu informacji z działu rachunkowości 9,81 

44,28 

opóźnienia w otrzymywaniu dokumentów księgowych 10,63 

błędy w sporządzaniu dokumentów 10,49 

brak zrozumienia specyfiki firmy przez pracowników działu 

księgowości 
6,13 

nieprawidłowa organizacja pracy 7,22 

Podział pracy 

w dziale rachunko-

wości 

nieprawidłowy podział pracy między komórki/stanowiska 5,04 

34,06 

nierównomierne rozłożenie czynności (spiętrzenia prac lub okresy 

„puste”) 8,45 

brak zapewnienia koordynacji czynności i wykonawców 3,27 

brak kontroli wykonywanych czynności 8,72 

nieterminowe wykonywanie prac 8,58 

Wyposażenie 

techniczne działu 

rachunkowości 

niedostosowanie wyposażenia/sprzętu do potrzeb jednostki 

6,13 6,13 

Dobór  

i przygotowanie 

personelu 

Zatrudnienie osób o zbyt niskich/wysokich kwalifikacjach 7,63 

14,85 brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych pracowników 
7,22 

Inne inne 0,68 0,68 

Razem 100,00 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, że najwięcej nie-

prawidłowości biegli rewidenci stwierdzili w związku z lokalizacją działu rachun-

kowości i jego wewnętrzną strukturą (44,28%), a w następnej kolejności  

z podziałem pracy (34,06%). 

Odpowiedzią na różne rodzaje ryzyka nieprawidłowości związane z organiza-

cją działu rachunkowości mogą być profesjonalne usługi świadczone przez podmio-

ty biegłych rewidentów (tab. 5)
12

. 

                                                 
11 Podstawy rachunkowości…, s. 89. 
12 Ze względu na ograniczoną objętość artykułu, ograniczono się jedynie do dwóch obszarów 

o największym ryzyku powstawania nieprawidłowości. 
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Tabela 5 

Propozycje usług biegłego rewidenta dotyczące organizacji działu rachunkowości 

Zakres  
Rodzaj 
usług  

Rezultaty pracy biegłego rewidenta 
(propozycje) 

Korzyści dla przedsiębiorstwa 
(przykłady) 

L
o
k

al
iz

ac
ja

 i
 w

ew
n

ęt
rz

n
a 

st
ru

k
tu

ra
 

d
zi

ał
u

 r
ac

h
u
n
k

o
w

o
śc

i 

U
sł

u
g

i 
za

b
ez

p
ie

cz
aj

ąc
e 

 

Raport z przeprowadzonych prac 

zawierający:  

– dotychczasową 
lokalizację/wewnętrzną strukturę 

działu rachunkowości w jednostce 

– nowe propozycje przedmiotu 
analizy, analiza SWOT nowej 

propozycji 

– propozycja nowej struktury 
organizacyjnej jednostki dotyczącej 

lokalizacji i wewnętrznej struktury 

działu rachunkowości w firmie 

– lokalizacja i struktura działu 

rachunkowości dostosowana do 

rodzaju i wielkości prowadzonej 
działalności  

– informacja pozyskiwana  

w odpowiednim czasie 
– zmniejszenie czasu dotyczącego 

przygotowania danych księgowych 

– ograniczenie błędów związanych 
ze sporządzaniem dokumentów 

księgowych 

– lepsze wykorzystanie czasu pracy 
poszczególnych pracowników 

– zmniejszenie zatrudnienia  

i kosztów pracy działu księgowości 

P
o

d
zi

ał
 p

ra
cy

 w
 d

zi
al

e 

ra
ch

u
n

k
o

w
o
śc

i 

U
sł

u
g

i 
za

b
ez

p
ie

cz
aj

ąc
e 

Raport z przeprowadzonych prac 

zawierający:  

– ocenę organizacji pracy w dziale 
rachunkowości 

– wyliczenie wskaźnika 

efektywności opłacalności zmian 
organizacyjnych 

– przygotowanie propozycji 

nowego podziału pracy  

– zbudowanie projektu nowej 

organizacji pracy 

– wycena proponowanych zmian  

– zapewnienie koordynacji czynno-

ści i wykonawców 

– równomierny podział pracy mię-
dzy poszczególne komórki oraz 

pracowników 

– stworzenie podstaw kontroli wy-
konywanych czynności 

– przyspieszenie wykonywania prac 

i ich realizacja w pożądanych ter-

minach 

– ograniczenie zatrudnienia 

(zmniejszenie kosztów) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie przedstawionych w tabeli 5 wyników badań można zaobserwo-

wać, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło ryzyka związanego z dokumentacją 

księgową (30,54%), a w następnej kolejności sprawozdawczości finansowej 

(25,57%).  

Ryzyko dotyczące nieprawidłowości organizacji procesu informacyjnego ra-

chunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach przedstawiono w tabeli 6. 

Przykłady usług, które mogą być odpowiedzią na te ryzyka przedstawiono w tabeli 

7
13

. 

Przedstawione przykłady dotyczą nielicznych jedynie zadań, jakie mogą wyko-

nywać i do jakich są przygotowani biegli rewidenci. 
 

 

 

 

                                                 
13 Ze względu na ograniczoną objętość artykułu, ograniczono się jedynie do dwóch obszarów 

o największym ryzyku powstawania nieprawidłowości. 
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Tabela 6 

Ryzyka organizacji procesu informacyjnego rachunkowości MSP  

według biegłych rewidentów 

Zakres 
Ryzyka/nieprawidłowości dotyczące organizacji procesu 

informacyjnego rachunkowości 
Udział % 

O
rg

an
iz

ac
ja

 d
o

k
u

m
e
n

-

ta
cj

i 
k

si
ęg

o
w

ej
 

błędy w wystawianiu dokumentów księgowych  6,36 

30,54 

ujmowanie w księgach rachunkowych dokumentów nie-

sprawdzonych 
9,29 

nieterminowe dostarczanie i ujęcie dokumentów w księ-

gach rachunkowych 
11,45 

niszczenie i gubienie dokumentów 2,29 

nieprawidłowy okres przechowywania dokumentów 1,15 

O
rg

an
iz

ac
ja

 e
w

id
en

cj
i 

k
si

ęg
o

w
ej

 przy decyzji dotyczącej zastosowanych technik księgowo-
ści:  

5,34 

24,17 

– brak uwzględnienia potrzeb informacyjnych 
zgłaszanych przez zarząd 

– brak uwzględnienia umiejętności technicznych 

pracowników i stanu komputeryzacji firmy 
5,09 

– brak uwzględnienia możliwości finansowych 

jednostki 
2,80 

brak lub niedostosowanie polityki rachunkowości do 

specyfiki jednostki 
10,94 

O
rg

an
iz

ac
ja

 

in
w

en
ta

ry
za

cj
i 

 

i 
k
o
n

tr
o

li
 w

e-

w
n

ęt
rz

n
ej

 

niedotrzymywanie terminów inwentaryzacji 6,87 

19,72 
nieprawidłowe przeprowadzanie i udokumentowanie 
inwentaryzacji 

7,89 

brak prawidłowych danych w księgach rachunkowych 4,96 

O
rg

an
iz

ac
ja

 p
ra

c 
sp

ra
w

o
z-

d
aw

cz
y
ch

 

brak określenia rodzajów i jednolitych zasad sporządzania 

sprawozdań dla celów wewnętrznych  jednostki 
6,49 

25,57 

brak określenia rodzajów i jednolitych zasad sporządzania 

sprawozdań dla celów zewnętrznych  jednostki 
3,44 

nierzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych 4,83 

brak porównywalności danych finansowych jednostki 3,69 

brak badania sprawozdania finansowania 4,83 

brak przeprowadzania obowiązkowych audytów 2,29 

Inne 
inne  0,00 0,00 

Razem 100,00 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 



 Usługi biegłego rewidenta dla MSP... 583 

 

Tabela 7 

Propozycje usług biegłego rewidenta dotyczące organizacji procesu informacyjnego  

rachunkowości 

Zakres  
Rodzaj 

usług  

Rezultaty pracy biegłego rewidenta 

(propozycje) 

Korzyści dla przedsiębior-

stwa 
(przykłady) 

D
o

k
u

m
en

ta
cj

a 
k

si
ęg

o
w

a 

U
sł

u
g

i 
za

b
ez

p
ie

cz
aj

ąc
e 

Raport przedstawiający: 

– obecną ocenę dokumentacji księgowej 

poprzez analizę stosowanych rodzajów 
dokumentów w jednostce, sposób 

wystawiania dokumentów księgowych, 

sposób ich kontroli, archiwizacji  

i instrukcji obiegu dokumentów 

– proponowane zmiany dotyczące 

dokumentacji księgowej 
– opracowanie instrukcji obiegu 

dokumentów z uwzględnieniem procedur 

kontrolnych i ich archiwizowania 
– przygotowanie projektu zarządzenia  

i procedur wdrożenia nowego obiegu 

dokumentów 

– brak zakłóceń w pracy 

poszczególnych działów 

– zoptymalizowanie 
obiegu dokumentów 

księgowych  

– ograniczenie do 

minimum czasu 

związanego z 

przygotowaniem 
dokumentacji księgowej 

– lepsze wykorzystanie 

czasu pracy pracowników 
– unikniecie błędnych 

zeznań podatkowych i kar 

z tym związanych 
– możliwość  szybkiego 

dostępu do danych archi-

walnych 

S
p

ra
w

o
zd

aw
cz

o
ść

 

K
o

m
p
il

ac
ja

 s
p

ra
w

o
zd

ań
 f

in
an

so
w

y
ch

 

B
ad

an
ie

 s
p

ra
w

o
zd

an
ia

 f
in

an
so

w
eg

o
 

In
n
e 

u
sł

u
g
i 

at
es

ta
cy

jn
e 

U
sł

u
g

i 
za

b
ez

p
ie

cz
aj

ąc
e 

– sprawozdanie finansowe 

– opinia i raport z badania sprawozdania 

finansowego opartego na ryzyku;  
w zależności od rezultatów badania: 

pismo porewizyjne do zarządu, 

zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa 

– opinia (certyfikat), raport z badania 

wykorzystania środków z Unii 
Europejskiej w zależności od 

wytycznych badania w przepisach 

szczegółowych 

– wiarygodność 

informacji  

w sprawozdaniu 
finansowym 

– uwiarygodnienie 

sprawozdania 
finansowego składanego 

w instytucjach 

finansowych  
i inwestorom – 

możliwość pozyskania 

finansowania działalności 
– podstawa rozliczenia 

osób zarządzających 

powierzonym im 
mieniem 

– wykonanie obowiązku 

związanego z audytem  
– uniknięcie błędów oraz 

kar i zwrotów 

otrzymanych dotacji 

Źródło: opracowanie własne.  

 

 

Podsumowanie 

 

Przygotowanie do zawodu biegłego rewidenta obejmujące szeroki zakres wie-

dzy dotyczący rachunkowości, finansów, prawa i zarządzania oraz pozwala na wy-
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konywanie usług wysokiej jakości. Zatrudnienie na etacie fachowca wysokiej klasy 

wiąże się z wysokimi kosztami, na które wiele małych i średnich przedsiębiorstw 

nie może sobie pozwolić. Skorzystanie z usług biegłego rewidenta pozwoli nato-

miast na wykorzystanie doświadczenia i wiedzy najwyższej jakości i jednocześnie 

ograniczy koszty jedynie do wykonywanej usługi. Propozycje oferowanych usług 

przez biegłych rewidentów powinny być odpowiedzią na rozpoznane rodzajów 

ryzyka nieprawidłowości powstających w systemie rachunkowości, które będą mia-

ły istotny wpływ na podwyższenie jakości rachunkowości i sprawozdawczości fi-

nansowej, a jednocześnie ograniczą ryzyko działalności gospodarczej i wyjdą na-

przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców.  
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AN EXPERT AUDITOR’S SERVICES – A VALUE FOR AN ENTREPRENEUR 

 

Summary 

 

This article presents the services of an expert auditor directed at small and medium en-

terprises. These services will have a significant impact on the improvement of accounting 

quality and financial audits and at the same time will reduce entrepreneurship risk and will 

meet entrepreneurs’ expectations. Owing to legal regulations services connected with auditing 

and other attestation services are of a finite nature. However, the remaining types of services 

are not finite and their direction and scope depend on expert auditors and market demand. 

Utilising an expert auditor’s services to perform certain tasks will allow for implementing the 

experience and knowledge of the highest quality and at the same time will limit the costs 

entirely to the performed service, which will contribute to improving the quality and value of 

an enterprise. 

 

Keywords: expert auditors’ services, small and medium enterprises, accounting 

 

Translated by Jolanta Wiśniewska 
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OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW WOBEC  

INSTYTUCJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

 

 

Streszczenie 

 

Każdy przedsiębiorca w całym okresie prowadzenia działalności ma styczność 

co najmniej z czterema urzędami. W zależności od profilu wybranej aktywności 

zawodowej liczba organów państwowych, z którymi będzie miał do czynienia może 

ulec zwiększeniu. Przedstawione w niniejszym artykule instytucje administracji 

państwowej należą do najczęściej uczestniczących w życiu gospodarczym przedsię-

biorcy. Urzędy te pełnią wiele funkcji, ale do najważniejszych, z punktu widzenia 

osoby prowadzącej działalność, można zaliczyć administracyjne, ewidencyjne, in-

formacyjne, kontrolne oraz egzekucyjne. Przepisy określające prawa i obowiązki 

zarówno przedsiębiorcy, jak i konkretnej instytucji są bardzo obszerne, dlatego autor 

ograniczył się do omówienia najważniejszych przepisów związanych bezpośrednio  

z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz obligujących przedsiębiorców,  

w zależności od ustawy, do wypełnienia określonych czynności podczas prowadze-

nia działalności gospodarczej. 

 

Słowa kluczowe: instytucje administracji publicznej, działalność gospodarcza, 

przedsiębiorca, obowiązki 

 

 

Urzędy i instytucje publiczne 

 

Aby przedsiębiorca
1
 mógł prowadzić działalność gospodarczą musi spełnić wa-

runki określone w art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
2
 (zwanej 

dalej ustawą o SDG). Pierwszym i najważniejszym krokiem jest złożenie wniosku  

o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej 

dalej CEIDG) w przypadku osób fizycznych
3
 albo uzyskanie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (zwanym dalej KRS) w przypad-

                                                           
1 Zgodnie z art. 431 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, przedsiębiorcą jest osoba fizycz-

na, osoba prawna i jednostka organizacyjna, …, prowadząca we własnym imieniu działalność 

gospodarczą lub zawodową. 
2 Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2013, poz. 672 ze zm. 
3 Szerszy opis osoby fizycznej znajduje się w Dziale I ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywil-

ny. 
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ku osób prawnych
4
. Wyjątek stanowią spółki kapitałowe w organizacji

5
, które na 

mocy art. 14 ust. 4 ustawy o SDG mogą podjąć działalność przed uzyskaniem wpisu 

do rejestru przedsiębiorców. 

Po zarejestrowaniu działalności we właściwym rejestrze, uzyskaniu numeru 

identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej oraz dokonaniu zgło-

szenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, przedsiębiorca może rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej. W zależności od rozwoju prowadzonej 

działalności pojawiają się kolejne czynności, do których na mocy przepisów prawa 

zobligowany jest przedsiębiorca. 

 

 

Urzędy Miast i Gmin  

 

Do 30 czerwca 2011 roku każda osoba fizyczna, chcąca prowadzić działalność 

gospodarczą, musiała złożyć wniosek o wpis do gminnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczej znajdującej się w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwym ze względu 

na jej miejsce zamieszkania. Wraz z wejściem w życie przepisów z rozdziału  

3 o CEIDG w ustawie o SDG, tj. od 1 lipca 2011 roku, wszystkie wpisy związane  

z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, zmian we wpisie, zawiesze-

niem lub zakończeniem działalności gospodarczej można dokonać online przy uży-

ciu formularzy znajdujących się na stronie www.firma.gov.pl (ceidg.gov.pl).  

Wprowadzenie internetowej ewidencji nie spowodowało zlikwidowania do-

tychczasowego osobistego lub listowego sposobu składania wniosków związanych  

z działalnością gospodarczą. Papierowa forma zgłoszeń wszelkich zmian nadal jest 

możliwa, jednak ze względu na to, że gminy nie są już organami rejestracyjnymi 

przedsiębiorców i jedynie przekazują informacje do systemu CEIDG, przedsiębiorca 

może złożyć dokumenty w dowolnie wybranym przez siebie urzędzie miasta lub 

gminy na terenie całego kraju.  

Aby zarejestrowanie działalności przez internetu było możliwe, przedsiębiorca 

musi posługiwać się bezpiecznym podpisem z kwalifikowanym certyfikatem lub 

założyć profil zaufany na platformie ePUAP, którego założenie jest bezpłatne 

i umożliwia elektroniczny kontakt z wieloma instytucjami administracji państwo-

wej. 

Uzyskanie przez przedsiębiorcę zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie 

działalności gospodarczej jest możliwe przez pobranie w formacie pdf wpisu  

z CEIDG z internetowej strony rządowej. Dokument pobrany w taki sposób nie 

wymaga żadnych pieczątek ani podpisów, ponieważ zawiera adnotację, że wydruk 

został wygenerowany z właściwej strony www, z podaniem dokładnej daty i czasu 

pobrania, informacji z systemu oraz, że taki wydruk komputerowy nie wymaga 

podpisu. Do czasu istnienia gminnych ewidencji, otrzymanie zaświadczenia o pro-

                                                           
4 Szerszy opis osoby prawnej znajduje się w Dziale II ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywil-

ny. 
5 Zgodnie z art. 161 oraz art. 323 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółka-

mi kapitałowymi w organizacji są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z chwilą zawar-

cia umowy spółki oraz spółka akcyjna z chwilą jej zawiązania, do dnia uzyskania wpisu do 

rejestru przedsiębiorców w KRS. 
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wadzeniu działalności gospodarczej wiązało się z koniecznością udania się do Urzę-

du Miasta lub Gminy w celu otrzymania podpisanego i opieczętowanego dokumen-

tu. 

Ideą stworzenia ogólnopolskiej CEIDG było ułatwienie przedsiębiorcom zało-

żenia własnej firmy oraz łatwiejszy dostęp do informacji na temat własnego wpisu 

lub wpisu innego podmiotu gospodarczego. Wraz z wejściem w życie przepisów 

dotyczących CEIDG zaczęła obowiązywać zasada tzw. jednego okienka. Oznacza 

to, że przez dokonanie wpisu do CEIDG jednocześnie dokonywane są
6
: 

 wpisy lub zmiany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki 

narodowej – nr REGON (Główny Urząd Statystyczny – zwany dalej GUS), 

 zgłoszenia płatnika składek (ZFA) lub jego zmianę w rozumieniu przepisów  

o systemie ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwany 

dalej ZUS), 

 zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach  

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
7
 – nr NIP (Urząd 

Skarbowy zwany dalej US), 

 przyjęcie oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych (US). 

Od 1 lipca 2011 roku wszystkie wpisy dokonywane w CEIDG zostały zwol-

nione od opłat
8
. 

  

 

Sądy Rejonowe 

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek handlo-

wych
9
 muszą dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (zwany dalej KRS) 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce siedziby spół-

ki.  Zgodnie z art. 4 § 1 i 2 ustawy Kodeks spółek handlowych
10

 (zwaną dalej KSH) 

spółki handlowe możemy podzielić na: 

 spółki osobowe, 

 spółki kapitałowe. 

Spółki osobowe mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  

w dniu uzyskania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców w KRS, natomiast spółki kapi-

tałowe wraz z zawarciem umowy spółki w formie aktu notarialnego mogą prowa-

dzić działalność, jako spółki „w organizacji” do dnia uzyskania wpisu w KRS. 

W przypadku Sądu Rejestrowego również funkcjonuje tzw. jedno okienko. Z tą 

niewielką różnicą, że do wniosku o wpis lub zmianę danych w rejestrze należało 

dołączyć formularze przeznaczone do GUS, ZUS i US. Obowiązywało to do 30 

                                                           
6 Na mocy art. 28 ustawy o SDG. 
7 Ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, DzU  

2012, poz. 1314 ze zm. 
8 Na mocy art. 29 ustawy o SDG. 
9 Wyszczególnienie spółek handlowych w art. 1 § 2 ustawy z 15.09.2000 r. Kodeks spółek 

handlowych. 
10 Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2013, poz. 186 ze zm. 
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listopada 2014 roku. Wraz ze zmianą przepisów między innymi art. 19a, 19b i 20 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
11

 od 1 grudnia 2014 zniesiono obowiązek 

składania wraz z formularzem sądowym innych wniosków i dokumentów, które 

miały być przekazane do innych instytucji. Obecnie informacje przekazywane są za 

pomocą danych umieszczonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewi-

dencji Podatników (zwany dalej CRP KEP). Brak konieczności dołączania doku-

mentów sądowych, takich jak np. kolejny egzemplarz zmienionej umowy spółki lub 

dokumentu potwierdzającego tytuł do lokalu nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiąz-

ku okazania oryginałów w Urzędzie Skarbowym w ciągu 21 dni od momentu reje-

stracji spółki w KRS. 

Oprócz rejestracji nowo założonych spółek oraz zmian we wpisach w KRS, do 

Sądu Rejonowego należy przesyłać co roku sprawozdanie finansowe. Obowiązek 

ten dotyczy spółek handlowych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o rachun-

kowości
12

 (zwanej dalej UoR), prowadzących ewidencję księgową w formie ksiąg 

handlowych. W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finan-

sowego kierownik jednostki
13

 musi złożyć roczne sprawozdanie finansowe we wła-

ściwym rejestrze sądowym
14

. Na mocy art. 24 Sąd Rejonowy może wszcząć postę-

powanie przymuszające do złożenia obowiązkowych dokumentów w terminie  

7-dniowym pod rygorem zastosowania kary grzywny.  

Dodatkowo na mocy art. 79 pkt. 4 UoR za niezłożenie sprawozdania finanso-

wego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym może być 

nałożona na kierownika jednostki kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.  

 

 

Urzędy Skarbowe 

 

Wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z 26 czerwca 2014 roku o zmianie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
15

 

zmieniających ustawę z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfi-

kacji podatników i płatników, a w szczególności art. 8a i 8b ustawy o zasadach ewi-

dencji i identyfikacji podatników, Urząd Skarbowy od 1 grudnia 2014 roku został 

zwolniony z obowiązku potwierdzania nadania numeru NIP na odrębnym formula-

rzu. Obecnie potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów zgłoszonych do CEIDG 

lub KRS jest ujawnienie tego numeru we wpisie w CEIDG lub KRS. 

Dla przedsiębiorców wpisanych do KRS po 1 grudnia 2014 roku został stwo-

rzony nowy formularz NIP-8, na którym dokonuje się zgłoszenia danych uzupełnia-

jących nieobjętych wpisem do KRS. Dodatkowo każda aktualizacja danych objętych 

zgłoszeniem identyfikacyjnym musi być zgłoszona do Naczelnika Urzędu Skarbo-

                                                           
11 Ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, DzU 2013, poz. 1203 ze zm. 
12 Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 ze zm. 
13 Definicję zawarto w art. 3 ust. 1 pkt. 6 UoR. 
14 Art. 69 ust. 1 UoR. 
15 Ustawa z 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, DzU 2014, poz. 1161. 
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wego w ciągu siedmiu dni od wystąpienia zmiany tych danych
16

. Za niewykonanie 

powyższego obowiązku grozi kara grzywny
17

. 

Oprócz obowiązków zgłoszeniowych i aktualizacyjnych przedsiębiorca musi 

dodatkowo spełnić inne obowiązki określone w przepisach prawa ustawowego. Do 

najważniejszych należy składanie zeznania rocznego do właściwego
18

 Urzędu Skar-

bowego w terminie do 30 kwietnia roku następnego zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych
19

 (zwaną dalej ustawą o PDOF). Do-

datkowo w art. 45 ust. 5 ustawy PDOF wskazano konieczność dołączenia do zezna-

nia podatkowego rocznego sprawozdania finansowego w przypadku podatników 

prowadzących księgi handlowe. Przedsiębiorcy, wobec których zastosowanie mają 

przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
20

 (zwanej dalej ustawy 

o PDOP), zgodnie z art. 27 ust. 1 do końca trzeciego miesiąca roku następnego mają 

obowiązek złożyć zeznanie roczne, natomiast sprawozdanie finansowe – w ciągu  

10 dni od jego zatwierdzenia
21

. 

W przypadku niesporządzenia przez przedsiębiorcę sprawozdania finansowe-

go, pomimo takiego obowiązku, lub sporządzenia go niezgodnie z przepisami UoR 

może być nałożona na niego kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 

dwóch, albo obie te kary łącznie
22

. Także w art. 80b ustawy Kodeks karny skarbo-

wy
23

 (zwanej dalej KKS) znajduje się zapis mówiący o karze grzywny za niezłoże-

nie w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego. 

Przepisy Działu VI ustawy Ordynacja podatkowa
24

 (zwanej dalej OP) określają 

sposoby przeprowadzania kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających.  

W art. 83 ust. 1 ustawy o SDG wskazano, jaki jest dopuszczalny łączny czas trwania 

wszystkich kontroli w roku kalendarzowym w danego przedsiębiorcy: 

 dla mikroprzedsiębiorców
25

 – do 12 dni roboczych, 

 dla małych przedsiębiorców
26

 – do 18 dni roboczych, 

 dla średnich przedsiębiorców
27

 – do 24 dni roboczych, 

 dla pozostałych przedsiębiorców – do 48 dni roboczych. 

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się  

z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
28

. 

 

                                                           
16 Art. 9 ust. 1 ustawy o SDG. 
17 Art. 81 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy. 
18 Właściwość Urzędu Skarbowego określa się zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy PDOF. 
19 Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2012, poz. 361 

ze zm. 
20 Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2014, poz. 851 ze 

zm. 
21 Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP. 
22 Art. 77 UoR. 
23 Ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy, DzU 2013, poz. 186 ze zm. 
24 Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749 ze zm. 
25 Definicję zawarto w art. 104 ustawy o SDG. 
26 Definicję zawarto w art. 105 ustawy o SDG. 
27 Definicję zawarto w art. 106 ustawy o SDG. 
28 Art. 281 § 2 OP. 
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Główny Urząd Statystyczny 

 

Na mocy przepisów ustawy o statystyce publicznej
29

 każdy podmiot gospodar-

ki narodowej
30

 zobligowany
31

 jest do zarejestrowania się w GUS. Przed wejściem  

w życie przepisów dotyczących tzw. jednego okienka, przedsiębiorca oprócz wnio-

sku składanego w Urzędzie Miasta lub Gminy o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub formularza składanego w KRS był zobligowany do złożenia  

w GUS formularza w celu otrzymania nr REGON (akronim od Rejestr Gospodarki 

Narodowej). Od 1 lipca 2011 roku obowiązek przekazywania do GUS danych nowo 

założonych podmiotów gospodarczych odbywał się automatycznie z CEIDG lub 

przesyłane były z Sądu Rejonowego. Od 1 grudnia 2014 roku obowiązek uzupełnie-

nia danych nieobjętych wpisem w CEIDG lub KRS oraz zgłaszanie zmiany infor-

macji zgłoszonych w GUS ciąży ponownie na przedsiębiorcach. Na złożenie wnio-

sku o aktualizację danych w rejestrze GUS przedsiębiorstwa mają 14 dni
32

, nato-

miast podmioty wpisane do KRS mają 21 dni na uzupełnienie danych nieobjętych 

wpisem do KRS
33

. 

Oprócz obowiązku rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów gospodarki 

narodowej prowadzonej przez GUS, przedsiębiorca ma obowiązek składania spra-

wozdań miesięcznych, kwartalnych lub rocznych w zależności od zakresu danych 

ujmowanych w tych sprawozdaniach. Od 1 stycznia 1999 roku przekazywanie for-

mularzy do Głównego Urzędu Statystycznego powinno się odbywać drogą elektro-

niczną przy użyciu formularzy znajdujących się na stronie internetowej form.stat. 

gov.pl. Jedynie podmioty zatrudniające nie więcej niż 5 osób mogą przesyłać spra-

wozdania w formie papierowej. 

Za niewykonanie obowiązku statystycznego
34

 albo wykonanie go po terminie
35

 

grozi kara grzywny. Za przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym 

grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do lat 

dwóch
36

. 

Należy wspomnieć, że terminy przesyłania do GUS sprawozdań statystycznych 

nie pokrywają się w żaden sposób z terminami księgowymi – są wcześniejsze. Dla-

tego też można założyć, że pomimo obowiązku przekazywania prawdziwych infor-

macji w sprawozdaniach GUS, w efekcie końcowym dane te mogą się różnić od 

tych znajdujących się w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw składanych 

po zamknięciu roku podatkowego.  

 

 

 

                                                           
29 Ustawa z 29.06.1995 r. o statystyce publicznej, DzU 2012, poz. 591 ze zm. 
30 Ibidem, art. 42 ust. 1. 
31 Ibidem, art. 42 ust. 5. 
32 Ibidem, art. 42 ust. 6. 
33 Ibidem, art. 42 ust. 6a. 
34 Ibidem, art. 57. 
35 Ibidem, art. 58. 
36 Ibidem, art. 56 ust. 1. 
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością 

zgłoszenia płatnika składek do ZUS w terminie siedmiu dni
37

. Od 1 grudnia 2014 

roku dane objęte wpisem w CEIDG oraz w KRS przesyłane są bezpośrednio do 

Centralnego Rejestru Płatnika Składek, tym samym zniesiony został obowiązek 

składania do ZUS odrębnego formularza zgłaszającego płatnika składek.  

Innym obowiązkiem pracodawcy jest zgłaszanie do ZUS w ciągu siedmiu dni
38

 

każdego nowo zatrudnionego pracownika lub innej osoby podlegającej obowiązko-

wo ubezpieczeniom społecznym
39

 i zdrowotnym oraz wszelkich innych zmian pod-

legających rejestracji. 

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma obowiązek złożenia deklara-

cji rozliczeniowej za pierwsze dwa miesiące w terminie do 10 dnia następnego mie-

siąca
40

. Do momentu wystąpienia zdarzenia, wpływającego na podstawę wyliczenia 

składki ZUS, deklaracje rozliczeniowe generowane są automatycznie w systemie 

ZUS i nie ma obowiązku dalszego składania takich deklaracji. 

Przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń, co najmniej jedną inną osobę mają 

obowiązek przekazywania do ZUS deklaracji rozliczeniowych co miesiąc do 15 dnia 

następnego miesiąca
41

. Przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS po-

winno odbywać się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu aktualnej wersji 

programu „Płatnik”
42

. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, zatrudniający nie więcej 

niż pięć osób
43

, którzy mogą składać dokumentację ubezpieczeniową w wersji pa-

pierowej. 

Kontrole przeprowadzane przez inspektorów ZUS mogą obejmować w szcze-

gólności: 

 zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych, 

 prawidłowość obliczania składek, 

 ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 

 prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emery-

talne i rentowe, 

 wystawianie zaświadczeń, 

 dokonywania oględzin składników majątku płatników zalegających z opłatą 

składek
44

.   

 

 

 

                                                           
37 Art. 43 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  
38 Ibidem, art. 44 ust. 1. 
39 Ibidem, art. 36 ust. 4. 
40 Ibidem, art. 47 ust. 1 pkt. 1. 
41 Ibidem, art. 47 ust. 1 pkt. 3. 
42 Jest to program komputerowy, stworzony przez Asseco Poland SA, umożliwiający wysyła-

nie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS w formie elektronicznej przez podmioty, na 

których ciąży taki obowiązek. 
43 Art. 47a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 
44 Ibidem, art. 86 ust. 2. 
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Urzędy Pracy 

 

Jednym z najpowszechniejszych obowiązków pracodawców wobec Urzędu 

Pracy (zwanego dalej UP), określonym w art. 36 ust. 7 Ustawy z 20 kwietnia 2004 

roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
45

 (zwaną dalej ustawą  

o promocji zatrudnienia) było informowanie UP w ciągu pięciu dni od zawarcia 

stosunku pracy o fakcie zatrudnienia osoby bezrobotnej
46

. Od 5 sierpnia 2009 roku 

przepis ten przestał obowiązywać. 

Innym obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie UP w terminie co naj-

mniej 30 dni przed pierwszym wręczeniem pracownikowi wypowiedzenia stosunku 

pracy w przypadku planowania przeprowadzenia zwolnień grupowych
47

. 

Przedsiębiorcy chcący prowadzić działalność gospodarczą w formie agencji 

pracy tymczasowej muszą złożyć wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (zwa-

nego zalej WUP) o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 

Od momentu uzyskania certyfikatu przedsiębiorca może legalnie działać w tym 

zakresie. 

Obserwując rynek pracy, można zauważyć zwiększające się zainteresowanie 

pracodawców
48

 zatrudnianiem cudzoziemców
49

, dlatego coraz więcej agencji pracy 

tymczasowej zaczęło się w tym specjalizować. Aby jednak móc zatrudnić cudzo-

ziemca, przyszły pracodawca musi złożyć oświadczenie w PUP o zamiarze powie-

rzenia wykonania pracy cudzoziemcowi. Jeżeli jednak pracodawca w sposób niele-

galny powierzy wykonanie pracy cudzoziemcowi będzie podlegał karze grzywny
50

. 

W ciągu siedmiu dni od wystąpienia zdarzeń określonych w art. 88i ustawy  

o promocji zatrudnienia (dotyczy niespełnienia warunków, na podstawie których 

cudzoziemiec otrzymał pozwolenie na pracę na terenie Polski) pracodawca ma obo-

wiązek powiadomić pisemnie WUP o tym fakcie. Niedopełnienie tego obowiązku 

grozi karą grzywny
51

. 

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy 

 

Państwowa Inspekcja Pracy (zwana dalej PIP) została powołana jako organ 

sprawujący nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepi-

sów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalno-

ści zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. W przepisach ustawy Kodeks pracy
52

 

                                                           
45 Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2013, poz. 

674 ze zm. 
46 Definicję zawarto w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy.  
47 Definicję zawarto w art. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 
48 Definicję zawarto w art. 2 ust. 1 pkt. 25 ustawy o promocji zatrudnienia. 
49 Definicję zawarto w art. 2 ust. 1 pkt. 7 ustawy o promocji zatrudnienia. 
50 Art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia. 
51 Ibidem, art. 120 ust. 6. 
52 Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, DzU 2014, poz. 1502. 
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(zwanej dalej KP) określono szczegółowe obowiązki pracodawcy
53

 oraz kary za ich 

niewykonanie. 

Do 16 stycznia 2013 roku na mocy art. 209 KP pracodawca rozpoczynający 

działalność miał obowiązek w ciągu 30 dni poinformować na piśmie właściwego 

okręgowego inspektora pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego  

o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Obecnie przepis ten już nie 

obowiązuje. 

Pracodawca jest obowiązany zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decy-

zji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
54

. Do tych 

organów należy zaliczyć między innymi PIP. Za niewykonanie w wyznaczonym 

terminie, podlegającego wykonaniu nakazu organu PIP
55

, przedsiębiorcy grozi kara 

grzywny
56

. 

W sytuacji śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy pra-

codawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym zdarze-

niu właściwego okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora
57

. Za niewywiązanie 

się z powyższego obowiązku
58

 grozi kara grzywny. 

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej
59

 u pracownika
60

 

pracodawca musi niezwłocznie zawiadomić właściwego państwowego inspektora 

sanitarnego oraz właściwego okręgowego inspektora pracy
61

. 

W sytuacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę pra-

cownika młodocianego
62

 do wykonywania lekkich pracy pracodawca ma obowiązek 

uzyskania zatwierdzenia listy z wykazem takich prac przez właściwego inspektora 

pracy
63

. 

Jeżeli w zakładzie pracy obowiązuje układ zbiorowy pracy
64

, to podlega  

z ustawy wpisowi do rejestru prowadzonego dla układów zakładowych przez wła-

ściwego okręgowego inspektora pracy
65

. Dokument ten podlega rejestracji w ciągu 

jednego miesiąca od dnia złożenia przez jedną ze stron układu wniosku w tej spra-

wie
66

.  

Kontrole przeprowadzane przez PIP dotyczą najczęściej zagadnień z zakresu: 

 zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 stosunku pracy, 

 wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, 

                                                           
53 Definicje zawarto w art. 3 KP. 
54 Art. 207 § 2 pkt. 6 KP. 
55 Art. 283 § 2 pkt. 7 KP. 
56 Art. 283 § 1 KP. 
57 Art. 234 § 2 KP. 
58 Art. 283 § 2 pkt. 6 KP. 
59 Definicję zawarto w art. 2351 KP. 
60 Definicję zawarto w art. 2 KP. 
61 Art. 235 § 1 KP. 
62 Definicję zawarto w art. 190 § 1 KP. 
63 Art. 2001 § 3 KP. 
64 Układ zbiorowy pracy uregulowany został przepisami działu jedenastego KP. 
65 Art. 24111 § 1 pkt. 2 KP. 
66 Art. 24111 § 2 pkt. 2 KP. 
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 czasu pracy, 

 urlopów, 

 uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, 

 zatrudniania młodocianych oraz osób niepełnosprawnych
67

. 

 

 

NBP 

 

Przedsiębiorcy, będącym rezydentami, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  

o prawie dewizowym
68

, prowadzący miedzy innymi obrót dewizowy z zagranicą
69

 

mają obowiązek składania sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego (zwanego 

dalej NBP) po osiągnięciu określonych limitów określonych w § 4–8 rozporządzenia 

Ministra Finansów z 23 października 2009 roku w sprawie przekazywania Narodo-

wemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego 

oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
70

. Do powyższych limitów, które 

obowiązują od 1 stycznia 2010 roku, można zaliczyć między innymi następujące 

przedziały kwotowe: 

 co najmniej 300 mln zł dla łącznej kwoty aktywów i pasywów, dotyczących 

zagranicznego obrotu na koniec roku (sprawozdania miesięczne), 

 co najmniej 10 mln zł i mniej niż 300 mln zł dla łącznej kwoty aktywów  

i pasywów dotyczących zagranicznego obrotu na koniec roku (sprawozdania 

kwartalne), 

 co najmniej 3 mln zł dla łącznej kwoty aktywów lub pasywów związanych  

z obrotem handlowym z zagranicą na koniec roku oraz nieosiągnięcie limitów 

z punktu 1 i 2 na koniec roku lub kwartału następnego roku (sprawozdania 

kwartalne), 

 co najmniej 3 mln zł dla łącznej kwoty dla długoterminowych kredytów i po-

życzek otrzymanych od nierezydentów (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o prawie dewizowym) oraz długoterminowych zobowiązań wobec nierezyden-

tów z tytułu leasingu finansowego na koniec kwartału (sprawozdanie kwartal-

ne). 

Sprawozdania przekazywane do NBP powinny odbywać się jedynie drogą 

elektroniczną za pomocą portalu sprawozdawczego sprawozdawczość.nbp.pl
71

.  

W celu możliwości logowania się oraz wypełniania formularzy znajdujących się na 

stronie internetowej niezbędne jest posiadanie certyfikatu, który wydawany jest 

bezpłatnie przez NBP
72

, po wcześniejszym złożeniu wniosku o jego wydanie. 

                                                           
67 www.infor.pl/prawo/praca/inspekcja-pracy/285033,Co-najczesciej-kontroluja-inspekt orzy-

pracy.html (3.01.2015). 
68 Ustawa z 27.07.2002 r. Prawo dewizowe, DzU 2012, poz. 826 ze zm. 
69 Definicję zawarto w art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy o prawie dewizowym. 
70 Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.10.2009 r. w sprawie przekazywania NBP danych 

niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyj-

nej, DzU 2009, nr 184, poz. 1437. 
71 Ibidem, § 15 pkt. 1. 
72 Ibidem, § 15 pkt. 2. 
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Za niedopełnienie obowiązku zgłaszania do NBP o dokonanym obrocie dewi-

zowym przedsiębiorcy grozi kara grzywny
73

. 

 

 

Podsumowanie 

 

Przywołane w artykule przepisy prawne, które dotyczą szeroko rozumianej 

działalności gospodarczej wskazują nie tylko na wiele formalności, które muszą być 

spełnione, aby przedsiębiorca mógł legalnie prowadzić działalność gospodarczą, ale 

także na kary, jakie grożą w wypadku niespełnienia obowiązków określonych  

w różnych ustawach. Wykazano, że kary, które mogą być nałożone na przedsiębior-

cę za niewywiązanie się z nałożonych na niego obowiązków, zostały sformułowane 

w wielu ustawach. Potrzebna jest dlatego duża wiedza z zakresu prawa, nie tylko 

podatkowego, oraz duża umiejętność czytania aktów prawnych, aby przedsiębiorca 

mógł się ustrzec przed ewentualnymi konsekwencjami nieprzestrzegania prawa. 

Biorąc pod uwagę szeroki zakres przepisów prawa, które dotyczą działalności 

przedsiębiorców oraz starą rzymską maksymę Ignorantia iuris nocet, czyli z łac. 

nieznajomość prawa szkodzi, warte zastanowienia jest zlecenie prowadzenia księ-

gowości osobie wykwalifikowanej z certyfikatem księgowym, przyznawany przez 

Ministerstwo Finansów, które potwierdza odpowiednie przygotowanie teoretyczne  

i praktyczne do zawodowego świadczenia usług księgowych. Jest to o tyle ważna 

kwestia, gdyż od 10 sierpnia 2014 roku uchylono przepisy dotyczące obowiązku 

spełnienia określonych warunków umożliwiających legalne świadczenie usług księ-

gowych. Obecnie każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych  

i niekarana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa skarbowe i inne określo-

ne w rozdziale 9
74

 oraz posiadająca umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-

nej za prowadzoną działalność
75

 może świadczyć usługi z zakresu usługowego pro-

wadzenia ksiąg rachunkowych.  
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RESPONSIBILITIES OF ENTERPRISES  

ON PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTIONS 

 

Summary 

 

During all economic activity very entrepreneur has contact with at least four Offices. 

Depending on type of the business he number of public institutions which entrepreneur will 

contact may increase. Presented in this article public administration institutions are the most 

common that participate in the economic life of the entrepreneur. These offices have many 

functions but the most important, for the person conducting business, are administrative, 

accounting, information, control and enforcement. Regulations about the rights and obliga-

tions for entrepreneurs and specific institutions are very extensive therefore the author limited 

the article to discussion of key legislation directly related to starting a business and obliging 

entrepreneur to complete certain tasks, depending on the law, during economic activity. 

 

Keywords: public administration institutions, economic business, entrepreneur, responsibili-

ties. 

 

Translated by Dominika Zielińska 
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ZJAWISKO LUKI PODATKOWEJ W KSZTAŁTOWANIU WARUNKÓW 

FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

Luka podatkowa to problem, który dotyka nie tylko państwo, ale także przed-

siębiorstwa. Istnienie luki podatkowej zaburza konkurencję między przedsiębior-

stwami legalnie płacącymi podatki a podmiotami działającymi w szarej strefie go-

spodarki. Luka podatkowa może także prowadzić do wzrostu obciążeń podatkowych 

uczciwych podatników na skutek przerzucenia na nich przez państwo ciężaru nieza-

płaconych podatków. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny być zaintereso-

wane ograniczeniem wielkości luki podatkowej. Celem artykułu jest odpowiedź na 

pytanie, czy można skutecznie ograniczać rozmiary luki podatkowej. 

 

Słowa kluczowe: luka, podatki, przedsiębiorstwa 

 

 

Wprowadzenie 

 

Luka podatkowa to zjawisko, które wpływa nie tylko na funkcjonowanie pań-

stwa, ale ma także istotne konsekwencje dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą. Problem luki ma bowiem nie tylko poważne skutki finansowe dla 

budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, ale wpływa też na konkuren-

cyjność przedsiębiorstw. Wynika to z tego, że przedsiębiorstwa niepłacące uczciwie 

podatków są w stanie oferować swoim klientom lepsze warunki niż podmioty pono-

szące całość ciężaru podatkowego.  Dotyczy to w szczególności małych przedsię-

biorstw prowadzących działalność usługową, które doświadczają dużej konkurencji 

ze strony podmiotów funkcjonujących w tzw. szarej strefie gospodarki. Dodatkowo 

znaczny ubytek dochodów podatkowych państwa powoduje, że uczciwi podatnicy 

ponoszą także pośrednie konsekwencje zjawiska luki podatkowej. Skutki te mogą 

przejawiać się w konieczności ograniczenia przez państwo podaży dóbr publicznych 

na przykład w formie cięć wydatków na budowę infrastruktury. Innym  pośrednim 

skutkiem występowania luki podatkowej jest przerzucanie przez państwo ciężaru 

niezapłaconego podatku na uczciwych podatników, np. przez podnoszenie stawek 

lub likwidacje ulg podatkowych. Co więcej, prowadzone przez organy podatkowe 

działania, mające na celu ograniczenie skali zjawiska uchylania się przed opodatko-

waniem, jak na przykład zwiększenie częstotliwości kontroli podatkowych, mogą 

także utrudniać działanie uczciwym przedsiębiorstwom.  



602 Adam Adamczyk 

 

Walka z luką podatkową jest zatem problemem nie tylko istotnym z punktu 

widzenia państwa, ale także przedsiębiorstw. Celem artykułu jest odpowiedź na 

pytanie, czy można skutecznie ograniczać rozmiary luki podatkowej. 

Rozstrzygnięcie postawionego problemu w pierwszej kolejności wymaga zde-

finiowania zjawiska luki podatkowej i określenia jego znaczenia w polskiej gospo-

darce. Następnie przedstawiono teorie pozwalające zidentyfikować mechanizmy 

oraz determinanty tego zjawiska. Ze względu na to, że nie można skutecznie kontro-

lować luki podatkowej, nie potrafiąc określić jej rozmiarów, w dalszej kolejności 

dokonano ocenę metod jej badania i pomiaru. Po przedstawieniu wyników badań 

dotyczących czynników kształtujących zjawisko luki, zidentyfikowano podejścia do 

ograniczania tego zjawiska, jak również sformułowano wnioski w odniesieniu do 

skuteczności tych działań. 

  

 

Istota i znaczenie zjawiska luki podatkowej  

 

Analiza zjawiska luki podatkowej nie jest możliwa bez dokładnego zdefinio-

wania tego pojęcia. Zgodnie z najbardziej ogólną, a zarazem najbardziej uniwersalną 

definicją stosowaną zarówno przez podmioty szacujące rozmiary tego zjawiska (np. 

PWC), jak i przez Komisje Europejską „lukę podatkową definiuje się jako różnicę 

pomiędzy wpływami z podatków, które powinny zostać teoretycznie osiągnięte oraz 

kwotą wpływów faktycznie uzyskanych”. Przyjęcie tak ogólnej definicji luki podat-

kowej ma tę zaletę, że nie narzuca konkretnej metodyki jej pomiaru i jednocześnie 

pozostaje ona aktualna niezależnie od rodzaju podatku w jakim występuje luka.  

Powstaje jednak pytanie, czy luka podatkowa w Polsce przybiera na tyle istot-

ne rozmiary, aby mogła istotnie wpływać na funkcjonowanie państwa oraz przed-

siębiorstw, i tym samym, czy warto zajmować się tym zjawiskiem. Jak duże znacze-

nie w Polskiej gospodarce odgrywa problem luki podatkowej można wykazać anali-

zując dane dotyczące rozmiarów szarej sfery. Szara sfera, stanowiąca jedną  

z głównych przyczyn powstania luki podatkowej, obejmuje legalną działalność, 

która nie jest zarejestrowana i funkcjonuje poza zasięgiem władz. Wyraźnie należy 

ją odróżnić od tak zwanej czarnej sfery, która obejmuje działalność przestępczą, jak 

handel narkotykami, prostytucja, handel bronią. Szacowany rozmiar szarej sfery w 

Polsce, sięgający 25% PKB, należy do najwyższych w Europie. Spośród 31 europej-

skich państw OECD uwzględnionych w badaniu przeprowadzonym przez F. Schne-

idera Polska zajęła dziesiąte miejsce pod względem udziału szarej sfery w gospodar-

ce. Niepokojącym zjawiskiem jest także wysoka dynamika luki podatkowej, zwłasz-

cza w zakresie podatku od towarów i usług. W latach 2007–2013 wielkość szaco-

wanej luki podatkowej wzrosła 7-krotnie z 7,2 mld do 46,8 mld zł. 

Wobec znacznej dynamiki zjawiska luki podatkowej w Polsce powstaje pyta-

nie, jakie czynniki w ostatnich latach przyczyniły się do tak dynamicznego jej wzro-

stu. Odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa bez poznania mechanizmów tego 

zjawiska. 
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Rysunek 1. Rozmiar szarej strefy jako procent PKB (2012 r.) 

 

Źródło: F. Schneider, Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 

other OECD Countries from 2003 to 2012: Some New Facts, 2012.  
 

   

 
 

Rysunek 2. Dolna granica szacowanej luki podatkowej w podatku od towarów i usług 

 

Źródło: Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, PWC 2014.  

  

 

Mechanizm powstawania luki podatkowej w świetle wybranych teorii 

 

Aby zrozumieć mechanizmy oraz determinanty luki podatkowej można posłu-

żyć się teoriami  opisującymi zachowania podatników, a ściślej ich skłonność do 

wypełniania obowiązków podatkowych. Teorie te można podzielić na dwie grupy. 

Do pierwszej z grup zalicza się teorię portfela zaproponowaną przez Alingahma  

i Sandomo, która bazuje na typowych założeniach ekonomii neoklasycznej. Drugą 

grupę teorii stanowią teorie behawioralne, zakładające ograniczoną racjonalność 

podatnika, w których wyróżnia się model  oparty na teorii perspektywy Kanemana  

i Tverskiego oraz model interakcji społecznych. 

W teorii portfela zakłada się, że podatnik to homo economicus, charakteryzują-

cy się doskonałą racjonalnością. Podejmując decyzję, dotyczącą tego czy uczciwie 
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płacić podatki, czy uchylać się od opodatkowania podatnik porównuje wartość 

oczekiwaną korzyści z niepłacenia podatku z wartością oczekiwaną kary. Zgodnie  

z tą teorią skłonność do płacenia podatków zależy od czterech czynników, takich jak 

wysokości kar, częstotliwości kontroli, wysokości stóp podatkowych oraz wysoko-

ści dochodu brutto. Teoria ta obciążona jest jednak bardzo poważnym mankamen-

tem. Szacunki oparte na tej teorii prowadzą do wniosku, że biorąc pod uwagę zwy-

kle niskie prawdopodobieństwo kontroli, które mieści się zazwyczaj w przedziale od 

1–3%, większość podatników nie powinna płacić podatków. Powstaje zatem pyta-

nie, dlaczego podatnicy płacą podatki – odpowiedzi na nie można udzielić uwzględ-

niając czynniki behawioralne.  

Próbując wyjaśnić, dlaczego podatnicy płacą podatki pomimo niskiego praw-

dopodobieństwa kontroli Dhami i al-Nowaihi wykorzystali teorię perspektywy. 

Zgodnie z teorią Kahnemana i Tverskiego ludzie subiektywnie zawyżają obiektyw-

nie niskie prawdopodobieństwa i jednocześnie subiektywnie zaniżają obiektywnie 

wysokie prawdopodobieństwa (rys. 3). Zgodnie z tą teorią podatnicy płacą podatki, 

bo kontrola podatkowa wydaje im się znacznie bardziej prawdopodobna niż ma to 

miejsce w rzeczywistości. Kształt funkcji wag decyzyjnych oznacza także, że wzrost 

liczby kontroli nie wywoła proporcjonalnego spadku luki podatkowej.  

 

 
Rysunek 3. Teoria perspektywy – funkcja wag decyzyjnych 

 
Źródło: S. Dhami, A. al-Nowaihi, Why do people pay taxes? Prospect theory versus expected 

utility theory, „Journal of Economic Behavior and Organization” 2007, nr 64 (1),  

s. 171–192.  

  

Innego wyjaśnienia problemu, dlaczego podatnicy pomimo niskiego prawdo-

podobieństwa kontroli płacą podatki, dostarcza teoria interakcji społecznych, która 

zakłada, że zachowanie podatnika może być warunkowane przez jego środowisko 

społeczne i kulturowe. W podejściu tym istotne znaczenie odgrywają takie czynniki 

jak:  

 koszty psychologiczne, które pojawiają się, gdy ludzie obawiają się bycia pu-

blicznie napiętnowanym w przypadku przyłapania na niepłaceniu podatków
1
,

                                                           
1 N. Hashimzade, G.D. Myles, B. Tran-Nam, Application of behavioral economics to tax 

evasion, „Journal of Economic Surveys” 2012, DOI:10.1111 / j.1467-6419.2012.00733.x. 
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 uczciwość – analizując wpływ uczciwości na skłonność do płacenia podatków 

wyróżnia się dwie koncepcje: uczciwości wobec państwa i wobec innych po-

datników – podatnicy są tym bardziej skłonni uczciwie płacić podatki im bar-

dziej uczciwe jest wobec nich państwo oraz im bardziej wobec państwa uczci-

wi są inni podatnicy
2
, 

 normy społeczne (Elster 1989) – które utożsamiane są często z tzw. moralno-

ścią podatkową; proces kształtowania moralności podatkowej jest bardzo dłu-

gotrwały, przy czym wyróżnia się przynajmniej dwa typy – molarności podat-

kowej południowy i północny; typ południowy charakteryzuje się niskimi 

normami społecznymi w zakresie uczciwości podatkowej – jest on właściwy 

dla państw południa Europy jak Włochy, Grecja; typ północny cechuje się wy-

sokimi normami i jest on właściwy dla państw Skandynawskich.  

Powstaje jednak pytanie, czy przytoczone teorie są dobrymi teoriami. Przez 

dobrą rozumieć należy teorię uwzględniającą wszystkie istotne czynniki determinu-

jące rozmiary luki podatkowej. Istnienie dobrych teorii oznaczałoby brak występo-

wania tzw. stylizowanych faktów, czyli związków niewyjaśnianych przez teorię.  

W przypadku zjawiska luki podatkowej można dostrzec takie związki. Przykładem 

relacji, która nie jest wyjaśniana w ramach teorii luki jest dostrzegalna w państwach 

Unii Europejskiej silna ujemna korelacja między produktem krajowym brutto na 

mieszkańca a kwotą luki podatkowej w podatku VAT odniesioną do dochodów  

z tego podatku (rys. 4). 

Wspomniany związek charakteryzuje się dość wysoką wartością współczynni-

ka korelacji liniowej Pearsona sięgającą –0,70, co świadczy o istnieniu silnej ujem-

nej zależności między badanymi cechami. Można zatem stwierdzić, że przedstawio-

ne teorie opisujące zjawisko luki podatkowej są niedoskonałe, gdyż nie uwzględnia-

ją wszystkich istotnych czynników. 
 

 
 

Rysunek 4. Związek między rozmiarami luki podatkowej a PKB per capita 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu oraz Update Report to the Study 

to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States AXUD/2013/ 

DE/321, 2012.  

                                                           
2 J. Alm, Measuring, Explaining, and Controlling Tax Evasion: Lessons from Theory, Expe-

riments, and Field Studies, Tulane Economics Working Paper Series, Working Paper 1213, 

2013. 
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Problem pomiaru luki podatkowej 

 

Ograniczanie negatywnych zjawisk w gospodarce wymaga nie tylko dobrego 

poznania mechanizmu powstawania i rozprzestrzeniania się tych zjawisk, ale także 

wypracowania niezawodnych metod ich badania i pomiaru. Problemem w zwalcza-

niu luki podatkowej jest nie tylko brak dobrej teorii opisującej to zjawisko, ale rów-

nież niedoskonałość metod pomiaru. W praktyce stosuje się wiele metod służących 

kwantyfikacji zjawiska luki podatkowej. Już sama liczba stosowanych metod może 

jednak świadczyć o tym, że żadna z nich nie jest niezawodna. W praktyce do najczę-

ściej wymienianych metod badania i pomiaru luki podatkowej zalicza się: 

 badania ankietowe,  

 badania oparte na danych pozyskiwanych przy okazji amnestii podatkowych, 

 badania oparte na losowych kontrolach zeznań podatkowych na reprezenta-

tywnej próbie, 

 badania oparte na szacunkach popytu na pieniądz,  

 badania wykorzystujące szacunki wielkości konsumpcji, 

 badania eksperymentalne. 

Każda z metod obciążona jest innym zestawem wad.  

Badania ankietowe są powszechnie uważne za niewiarygodne, gdyż podatnicy 

nie są skłonni przyznawać się w ankietach do nieuczciwości względem organów 

podatkowych.  

Badania oparte na danych pozyskiwanych przy okazji amnestii podatkowych – 

nie mogą być traktowane jako reprezentatywne, gdyż tylko pewna część podatników 

korzysta z możliwości ujawnienia faktu niepłacenia podatków pod wpływem amne-

stii. Nieuczciwi podatnicy, którzy nadal zamierzają nie płacić podatków zwykle nie 

ujawniają się w takiej sytuacji.  

Metody wykorzystujące losowe kontrole zeznań podatkowych na reprezenta-

tywnej próbie również są niedoskonałe, gdyż pozwalają wykryć nieprawidłowości 

jedynie w złożonych zeznaniach podatkowych. Metody te nie uwzględniają jednak 

nieprawidłowości dokonanych przez podatników, którzy w ogóle nie złożyli zeznań 

podatkowych.  

Z kolei metody zwykle wykorzystywane w szacowaniu luki podatkowej w po-

datkach pośrednich, jak metody oparte na szacunkach popytu na pieniądz czy meto-

dy wykorzystujące szacunki wielkości konsumpcji, oparte są na wielkościach zagre-

gowanych. W związku z tym wyniki uzyskiwane w takich badaniach są z reguły 

bardzo niedokładne.  

Metody eksperymentalne są natomiast stosowane głównie do badania determi-

nant luki podatkowej, lecz nie nadają się do określania jej faktycznych rozmiarów. 

Jak bardzo zawodne są metody pomiaru wielkości luki podatkowej świadczą 

szacunki PWC dotyczące wielkości luki podatkowej w polskim podatku VAT  

(rys. 5).  
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Rysunek 5. Niedokładność szacowania luki podatkowej w Polskim podatku od towarów  

i usług 

 

Źródło: Straty Skarbu Państwa w VAT, (maj 2013), PWC 2013.  

 

W 2012 roku wielkość luki oszacowano jako przedział od 36,4 do 58,5 mld zł. 

Wynika stąd, że skala dopuszczalnego błędu sięga niemal połowy oczekiwanej 

wielkości luki.  

 

 

Luka podatkowa a MSP 

 

Zarówno skala, jak i forma działań przyczyniających się do powstawania luki 

podatkowej jest zróżnicowana i w znacznej mierze zależy od rozmiarów przedsię-

biorstwa. W wypadku dużych przedsiębiorstw główną przyczyną powstawania luki 

podatkowej są działania określane jako agresywne planowanie podatkowe, obejmu-

jące takie mechanizmy, jak na przykład ceny transferowe czy tworzenie skompliko-

wanych konstrukcji prawnych, pozwalających na transferowanie dochodu do rajów 

podatkowych. Stosowanie tych metod wymaga z reguły specjalistycznej wiedzy 

prawniczej, co zwykle wiąże się z wysokimi kosztami. W związku z tym metody te 

nie są dostępne (opłacalne) dla podatników uzyskujących  niewielkie dochody.   

Zgodnie z raportem przygotowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową w wypadku małych i średnich podmiotów najbardziej powszechną prak-

tyką jest ukrywanie obrotów. Mikro i małe przedsiębiorstwa zaniżają obroty najczę-

ściej z przyczyn systemowych, a w szczególności zbyt restrykcyjnych warunków 

prowadzenia interesów w stosunku do ich potencjału gospodarczego
3
. Według ra-

portu The Shadow Economy in Europe opracowanego na zlecenie Visa Europe na 

ukrywane obroty przypada około jednej trzeciej szarej strefy w Europie. Proceder 

                                                           
3 K. Łapiński, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz, Szara strefa w polskiej gospodarce, Instytut 

Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2014. 
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ukrywania obrotów jest szczególnie często spotykany w branżach, w których domi-

nuje obrót gotówkowy, co władzom podatkowym znacznie utrudnia wykrycie  

i udowodnienie przestępstw.  

Drugim ważnym problemem przyczyniającym się do powstawania luki podat-

kowej w sektorze MSP jest występowanie zjawiska nierejestrowanego zatrudnienia. 

Nierejestrowana praca stanowi około 2/3 europejskiej szarej strefy i dotyczy zwykle 

rolnictwa, budownictwa i usług świadczonych na potrzeby gospodarstw domowych, 

takich jak na przykład pomoc domowa, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi
4
. 

Ze względu na swoją specyfikę ten rodzaj uchylania się od opodatkowania jest bar-

dzo trudny do eliminacji. 

 

 

Ograniczanie zjawiska luki podatkowej – przegląd badań 

 

Poszukując metod ograniczania zjawiska luki podatkowej warto odnieść się do 

prowadzonych w tym zakresie badań. Z prowadzonych analiz dotyczących zapobie-

gania zjawisku luki podatkowej wynika, że wzrost prawdopodobieństwa kontroli 

podatkowej wpływa pozytywnie  na skłonność podatników do płacenia podatków
5
. 

Jednak na skuteczność kontroli wpływa także subiektywna percepcja prawdopodo-

bieństwa
6
. Oznacza to, że wraz ze wzrostem liczby kontroli maleć będzie ich sku-

teczność. Jednocześnie, choć mogłoby się wydawać, że wysokość kary wpływa na 

skłonność do płacenia podatków w taki sam sposób jak wzrost prawdopodobieństwa 

kontroli, to w rzeczywistości nieuchronność kary wywiera większy wpływ na po-

datników niż jej wysokość
7
. 

W związku z rozwojem teorii behawioralnych coraz częściej wskazuje się na 

znaczenie pozytywnych bodźców zachęcających do uczciwego płacenia podatków, 

takich jak na przykład loterie podatkowe czy akcje propagujące płacenie podatków, 

w szczególności polegające na wykorzystaniu mediów masowych. Pozytywne bodź-

ce działają zarówno wtedy, gdy mają indywidualny, jak i zbiorowy charakter
8
. Ak-

cje medialne  mają za zadanie kształtowanie norm społecznych, które mogą w istot-

ny sposób wpływać na rozmiary luki podatkowej
9
. 

                                                           
4 Ibidem. 
5 C. Blackwell, A Meta-Analysis of Tax Compliance Experiments, International Center for 

Public Policy Working Paper Series at Andrew Young School of Policy Studies 2007, nr 7;  

J. Slemrod, M. Blumenthal, C. Christian, Taxpayer response to an increased probability of 

audit: evidence from a controlled experiment in Minnesota, „Journal of Public Economics” 

2001, t. 79, nr 3. 
6 S. Dhami, A. al-Nowaihi, Why do people pay taxes? Prospect theory versus expected utility 

theory, „Journal of Economic Behavior and Organization” 2007, t. 64 (1). 
7 C. Blackwell, A Meta-Analysis… 
8 J. Alm, Measuring, Explaining…; L.P. Feld, B.S. Frey, Trust breeds trust: How taxpayers 

are treated, „Economics of Governance” 2002, t. 3, nr 2.  
9 D.D. Bobek, R.W. Roberts, J.T. Sweeney, The Social Norms of Tax Compliance: Evidence 

from Australia, Singapore, and the United States, „Journal of Business Ethics” 2007, t. 74,  

nr 1.  
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Bardzo ważnym wnioskiem płynącym z badań nad luką podatkową jest kon-

kluzja, że amnestie podatkowe mogą wpływać negatywnie na skłonność do płacenia 

podatków, dając sygnał, że oszukiwanie jest akceptowalne. 

Metody ograniczania luki podatkowej można sprowadzić do trzech podstawo-

wych podejść (rekomendacji).  

Zgodnie z pierwszym, tradycyjnym podejściem opartym na teorii portfela – 

nacisk kładziony jest na środki represyjne, mające zapobiegać nielegalnemu postę-

powaniu podatników. Ten rodzaj polityki uwzględnia takie działania, jak zwiększe-

nie liczby kontroli, wykorzystanie bardziej systematycznych metod wyboru kontro-

lowanych (metoda scoringowa), poprawę wymiany informacji miedzy rządami, 

zwiększenie kar, publikowanie danych oszustów podatkowych. 

Zgodnie z drugim podejściem (tzw. podejściem usługowym) podatnika traktuje 

się jako klienta, a nie jako potencjalnego przestępcę. Ten sposób walki z luką podat-

kową podkreśla rolę usług administracji podatkowej w poprawie ściągalności podat-

ków. Podejście to jest również zgodne z poglądem, że rząd ma motywację do tego, 

by  uzasadniać swoje działania i przekonywać podatników do płacenia podatków. 

Ten rodzaj polityki sprowadza się do stosowania podejścia przyjaznego dla podatni-

ków.  

Trzecie podejście podkreśla znaczenie etyki, moralności, norm społecznych 

oraz innych czynników o charakterze behawioralnym, wpływających na ściągalność 

podatków. Ten rodzaj polityki uwzględnia wspieranie przez państwo działań wpły-

wających na zmianę kultury płacenia podatków. W tym celu dopuszcza się wyko-

rzystanie mass mediów do promowania płacenia podatków jako etycznego postępo-

wania, podkreślania związku między wpływami podatkowymi a ilością dostarcza-

nych przez państwo dóbr publicznych. Należy podkreślić, że w większości państw, 

w tym i w Polsce, dominuje pierwsze z wymienionych podejść. 

 

 

Podsumowanie 

 

Podsumowując przedstawione rozważania, należy dokonać próby odpowiedzi 

na postawione pytanie – czy można skutecznie ograniczać rozmiary luki podatko-

wej. Dla ostatecznej konkluzji znaczenie będą miały dwa sformułowane wcześniej 

wnioski. Pierwszy z nich zakłada, że dostępne teorie dotyczące zjawiska luki podat-

kowej są niedoskonałe, gdyż nie uwzględniają wszystkich istotnych czynników 

mogących wpływać na to zjawisko. W dużej mierze jest to konsekwencja tego, że 

znaczna część teorii opisujących problem luki powstała w Stanach Zjednoczonych, 

gdzie system podatkowy znacznie różni się od systemów podatkowych państw Unii 

Europejskiej.  Decydujące znaczenie ma tam przede wszystkim struktura systemu 

podatkowego. Podczas gdy w Europie podstawowym źródłem dochodów podatko-

wych są podatki pośrednie, to w Stanach Zjednoczonych  dochody podatkowe po-

chodzą głównie z podatków dochodowych. W związku z tym teorie opisujące 

skłonność podatników do wypełniania obowiązków podatkowych odnoszą się 

przede wszystkim do podatków dochodowych.  W Europie jednak problem luki 

rozpatruje się przede wszystkich w aspekcie podatków pośrednich, a zwłaszcza 

VAT.  
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Drugi z wniosków brzmi, że dotychczas nie stworzono wystarczająco dobrych 

metod badania i pomiaru luki podatkowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że 

specyfika większości metod badania i pomiaru luki podatkowej w zakresie podat-

ków bezpośrednich prowadzi do niedoszacowania jej rozmiarów. Z kolei metody 

stosowane do kwantyfikacji luki w podatkach pośrednich cechują się bardzo dużą 

niedokładnością.  

Nasuwa się zatem ostateczna konkluzja, że brak dobrej teorii, wyjaśniającej 

zjawisko luki podatkowej oraz niedoskonałość metod pomiaru i badania tego zjawi-

ska uniemożliwiają jego skuteczne ograniczenie.  

Istnieje zatem wyraźna potrzeba prowadzenia badań przez środowiska nauko-

we nad zjawiskiem luki podatkowej. Nie jest to jednak możliwe bez współpracy  

z podatnikami, a przede wszystkim z przedsiębiorstwami. Paradoksalnie pomimo 

sformułowanego już we wstępie wniosku, że przedsiębiorstwa powinny być zainte-

resowane ograniczeniem luki podatkowej – doświadczenia osób prowadzących 

badania w tym zakresie wskazują na dużą niechęć podmiotów gospodarczych do 

udziału w badaniach dotyczących problematyki opodatkowania.  

Należy jednocześnie podkreślić, że na skuteczność działań państwa, mających 

na celu ograniczenie zjawiska luki wpływa także to, że organy podatkowe dość 

zachowawczo podchodzą do wniosków płynących z teorii badań luki podatkowej – 

czego przykładem jest niskie zainteresowanie wykorzystaniem pozytywnych bodź-

ców mających na celu zachęcenie podatników do płacenia podatków. 
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THE INFLUENCE OF TAX COMPLIANCE GAP ON THE ECONOMIC ACTIVITY 

 

Summary 

 

The problem of tax compliance gap is harmful not only for the state but also for enter-

prises. Existence of tax compliance gap distorts the competition between firms that pay taxes 

legally and those that operate in shadow economy. Tax compliance gap can also cause the rise 

in tax burdens of honest taxpayers because the state may flip unpaid taxes on them. Accor-

dingly as well  state as  enterprises should be interested in bounding the tax compliance gap. 

The aim of paper is to answer the question if one can effectively decrease this problem. 

 

Keywords: taxation, gap, enterprises 
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Streszczenie 

 

W artykule dokonano przeglądu różnic i podobieństw między mikrofirmami  

i małymi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami średnimi w relacjach obciążeń 

kredytami i pożyczkami oraz opodatkowaniem w stosunku do przychodów ze sprze-

daży. Zróżnicowane kształtowanie się powyższych relacji pozwoliło na sformuło-

wanie ogólnego wniosku, że mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa mogą reagować 

inaczej lub z innym nasileniem niż średnie przedsiębiorstwa na zmiany w dostępno-

ści i cenie kredytów i pożyczek, a także na zmiany w regulacjach podatkowych. 

 

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, kredyty i pożyczki, podatek do-

chodowy, przychody ze sprzedaży  

 

 

Wprowadzenie 

 

Do funkcjonowania dającego przedsiębiorstwom perspektywy rozwoju, które 

są warunkiem przetrwania na rynku, niezbędne jest pozyskiwanie kapitału. „Przed-

siębiorstwo dąży do osiągnięcia najkorzystniejszej w danych warunkach struktury 

kapitałowej, od której zależy efektywność decyzji operacyjnych i inwestycyjnych 

wpływających na zyski. Struktura kapitałowa kształtuje wartość przedsiębiorstwa,  

a w konsekwencji istotnie wpływa na dalszy rozwój firmy”
1
. 

Kapitał potrzebny do finansowania majątku trwałego i obrotowego może po-

chodzić ze źródeł własnych wewnętrznych – wygospodarowany zysk netto, źródeł 

własnych zewnętrznych – kapitał akcyjny, udziałowy, jak i ze źródeł obcych, takich 

jak kredyty, pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych, leasing czy kredyt 

kupiecki. Wykorzystanie kapitału własnego jest charakterystyczne dla podmiotów  

                                                           
1 A. Białek-Jaworska, A. Dzik, N. Nehrebecka, Wpływ polityki monetarnej na źródła 

finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995–2012, Materiały i Studia nr 304, 

Narodowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny Warszawa, 2014, s. 9. 
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w początkowej fazie istnienia, jednakże wykorzystanie kapitału wewnętrznego wła-

snego, jakim jest zatrzymany zysk netto nie zawsze wystarczy na sfinansowanie 

potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Konieczne może okazać się pozyskanie 

funduszy w postaci kredytów, które są „uzupełniającym źródłem finansowania po-

trzeb operacyjnych i inwestycyjno-rozwojowych przedsiębiorstwa”
2
. Zdolność po-

zyskania finansowania zewnętrznego jest czynnikiem umożliwiającym rozwój 

przedsiębiorstw
3
. „Firmy z ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego 

mniej inwestują i rozwijają się wolniej”
4
. 

Celem artykułu jest zbadanie różnic i podobieństw między mikrofirmami i ma-

łymi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami średnimi w relacjach obciążeń kredy-

tami i pożyczkami do przychodów ze sprzedaży. Obciążenia te zestawiono z obcią-

żeniami podatkami od dochodu, które także wpływają na wielkość zysku netto po-

zostającego do dyspozycji analizowanej grupy podmiotów. W odróżnieniu od zacią-

gniętych przez przedsiębiorstwa kredytów i pożyczek, płacone przez nie podatki 

dochodowe nie stanowią wprost źródła finansowania ich działalności, ani nie są 

kosztami finansowania, jakimi są odsetki od długu. Za uwzględnieniem płaconych 

podatków przemawia jednak możliwość wykorzystania przez przedsiębiorstwa 

optymalizacji podatkowej w celu ograniczenia ubytku środków finansowych, także  

z uwzględnieniem finansowych korzyści z możliwości zastosowania tarczy podat-

kowej związanej ze strategią zadłużania się. 

 

 

Klasyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich znaczenie dla  

gospodarki 

 

Definicja MSP została zawarta w Ustawie z 2 lipca 2004 roku o swobodzie 

działalności gospodarczej
5
. Zgodnie z artykułem 104 tej ustawy, do mikroprzedsię-

biorstw zalicza się przedsiębiorstwa, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 

lat obrotowych spełniały następujące warunki: 

 zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

 osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, 

lub ich suma bilansowa w wymienionym okresie nie przekroczyła równowar-

tości w złotych 2 mln euro. 

Kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do grupy małych przedsiębiorstw zawie-

ra artykuł 105, według którego przedsiębiorstwo zaliczamy do grupy małych przed-

siębiorstw, jeżeli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

                                                           
2 A. Tokarski, Elementy składowe strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa,  

w: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, red. B. Kołosowska, E. Chojnacka,  

A. Tokarski, M. Tokarski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 25. 
3 A. Tarnawa, Dostęp do finansowania a perspektywy rozwoju przedsiębiorstw, w: Raport  

o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, PARP, 

Warszawa 2012, s. 112. 
4 A. Białek-Jaworska, A. Dzik, N. Nehrebecka, Wpływ polityki..., s. 9. 
5 Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807, 

z późn. zm. 
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 zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

 osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro, 

lub którego suma bilansowa w tym okresie nie przekroczyła równowartości  

w złotych 10 mln euro. 

Do średnich przedsiębiorstw, na podstawie artykułu 106 wspomnianej ustawy, zali-

czamy podmioty, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

 zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

 osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, 

lub których suma bilansowa w tym okresie nie przekroczyła równowartości  

w złotych 43 mln euro. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przedstawionych  

w obecnie najaktualniejszym Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsię-

biorstw (MŚP) w Polsce w latach 2011–2012, w 2011 roku udział działających  

w Polsce przedsiębiorstw ogółem w wytworzeniu PKB wynosił 71,8%. Udział 

przedsiębiorstw z sektora MSP w wytworzeniu PKB wynosił 47,3%, przy czym 

największy udział miały mikrofirmy (29,4%), następnie przedsiębiorstwa średnie 

(10,1%), natomiast najskromniejszy udział przypada na podmioty małe (7,8%)
6
. 

W statystyce Unii Europejskiej, OECD i ONZ zamiast udziału różnych katego-

rii przedsiębiorstw w wytworzeniu PKB, podaje się ich udział w wytworzeniu war-

tości dodanej brutto (GVA – Gross Value Added). GVA jest obliczana jako wartość 

produktów (wyrobów i usług) wytworzona przez jednostki krajowe rynkowe  

i nierynkowe pomniejszona o zużycie pośrednie poniesione w związku z jej wytwo-

rzeniem
7
. Zarówno wartość dodana brutto, jak i PKB są miarami podaży, jednak 

obliczenie GVA jest krokiem wstępnym do oszacowania PKB. O ile GVA pozwala 

na ocenę wkładu w rozwój gospodarki poszczególnych przedsiębiorstw, ich katego-

rii i branż, to PKB jest już miarą na tyle zagregowaną, że jej precyzyjne użycie  

w tym celu stwarza problemy metodologiczne
8
. 

                                                           
6 J. Łapiński, M. Nieć, G. Rzeźnik, R. Zakrzewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, 

w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 15. 
7 http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1011.htm (22.12.2014). 
8 Poglądowo można ująć powiązanie między GVA a PKB w następujący sposób: 

GVA + opodatkowanie produkcji – subsydiowanie produkcji = PKB. Opodatkowanie 

produkcji nie obejmuje podatku od wartości dodanej oraz podatków eksportowych  

i importowych, gdyż wiążą się one z obrotem produkcją. Opodatkowanie produkcji  

i subsydiowanie produkcji są danymi dostępnymi tylko jako zagregowane dla całej 

gospodarki, co jest jednym z powodów wyżej wspomnianych problemów metodologicznych. 

Office for National Statistics of the United Kingdom, www.ons.gov.uk/ons/guide-method/ 

method-quality/specific/economy/national-accounts/gva/relationship-gva-and-gdp/gross-value 

-added-and-gross-domestic-product.html (22.12.2014). 



 Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach... 615 

 

 

Rysunek 1. Udział sektora MSP w wytworzeniu wartości dodanej brutto za lata 2012–2015, 

dane według prognoz Komisji Europejskiej (w %) 

 

Źródło: obliczenia własne na podstawie European Commission, Annual Report on European 

SMEs 2013/2014, Database for the Annual report, http://ec.europa.eu/ growth/smes/ 

business-friendly- environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/ 

annual_report_ database.zip (22.12.2014). 

 

 

Udział przedsiębiorstw z sektora MSP w wytworzeniu wartości dodanej brutto 

(rys. 1) w 28 krajach UE kształtuje się na poziomie zbliżonym do 58% (w 2008 r. – 

58,47%, w 2011 r. – 57,83%, w 2013 r. – 58,11%). W Polsce udział ten jest nie-

znacznie niższy i oscyluje wokół 50% (w 2008 r. – 52,64%, w 2011 r. – 50,90%,  

w 2013 r. – 49,97%). Dla porównania, w Niemczech w tym samym okresie anali-

zowane udziały wynosiły 52,36%, 53,78% i 54,42%
9
. Z powyższych danych wyni-

ka, że znaczenie podmiotów z sektora MSP w państwach Unii Europejskiej w wy-

tworzeniu wartości dodanej, a zatem i PKB, jest istotne. 

 

Analiza obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań  

podatkowych w sektorze MSP 

 

W artykule podjęto próbę oceny rozmiarów obciążeń związanych z kredytami 

krótko- i długoterminowymi oraz zobowiązań z tytułu podatku dochodowego  

w sektorze MSP w Polsce. W tym celu obliczono udział poszczególnych obciążeń  

w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Do porównań wy-

korzystano przychody ze sprzedaży, a nie wynik brutto, ponieważ zasady klasyfika-

cji podmiotów, które możemy zaliczyć do sektora MSP nie uwzględniają rozróżnie-

nia podmiotów na te, w których do wyliczenia podstawy opodatkowania uwzględnia 

się koszty uzyskania przychodów i takie, które płacą podatek od całości przycho-

dów. Do analiz wykorzystano przychody ze sprzedaży, ponieważ są one związane  

z podstawową działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, do realizacji której zostało 

ono powołane, a wynik z podstawowej działalności operacyjnej wskazuje na pozy-

                                                           
9 Obliczenia własne na podstawie danych European Commission, Annual Report on European 

SMEs 2013/2014, Database for the Annual report, http://ec.europa.eu/growth/smes/business-

friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/ annual_report_ 

database.zip (22.12.2014). 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual_report_database.zip
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual_report_database.zip
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual_report_database.zip
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual_report_database.zip
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual_report_database.zip
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual_report_database.zip
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cję na rynku produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo, realizowane strate-

gie produktowe i kosztowe
10

. 

Analizą objęto lata 2004–2013. Obliczenia wykonano na podstawie danych 

GUS, opublikowanych na stronie internetowej
11

 oraz w Rocznikach Statystycz-

nych
12

. W tabeli 1 oraz w tabeli 2 zaprezentowano uzyskane wyniki. 

W obu tabelach przedstawiono procentowe udziały obciążeń przedsiębiorstw 

sektora MSP w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,  

z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa, mierzonej liczbą zatrudnionych. 

Kategoria „do 49 osób” obejmuje mikroprzedsiębiorstwa i podmioty małe (tab. 1), 

natomiast kategoria „50–249 osób” – przedsiębiorstwa średnie (tab. 2).  

 
Tabela 1 

Obciążenia przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce – zatrudnienie „do 49 osób” (w %) 

Rok 

Krótkotermi-

nowe kredyty  

i pożyczki/ 

przychody ze 

sprzedaży 

Długotermino-

we kredyty  

i pożyczki/ 

przychody ze 

sprzedaży 

Kredyty i po-

życzki/ 

przychody ze 

sprzedaży 

Podatek docho-

dowy/ 

przychody ze 

sprzedaży 

Obciążenia/ 

przychody 

ze sprzeda-

ży 

2004 6,15 8,28 14,43 0,73 15,16 

2005 5,96 7,75 13,71 0,78 14,49 

2006 5,74 9,05 14,79 0,49 15,27 

2007 6,51 9,18 15,69 0,87 16,56 

2008 7,05 8,72 15,77 0,75 16,52 

2009 6,15 9,72 15,87 0,93 16,80 

2010 5,88 10,47 16,35 0,76 17,11 

2011 7,37 9,89 17,26 0,65 17,91 

2012 6,61 9,70 16,31 0,43 16,75 

2013 6,04 9,58 15,62 0,62 16,25 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

W grupie mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw małych, łączne obciążenia  

w stosunku do przychodów ze sprzedaży – w poszczególnych latach analizowanego 

okresu – są większe niż w grupie średnich jednostek gospodarczych (zob. rys. 2). 

Najmniejsza rozbieżność występuje w roku 2012 i wynosi 0,19 punktu procentowe-

                                                           
10 M. Sierpińska, Sprawozdanie finansowe i jego analiza wstępna, w: Ocena przedsiębiorstwa 

według standardów światowych, red. M. Sierpińska, T. Jachna, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2004, s. 92. 
11 http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze- wyniki-finansowe /przedsie 

biorstwa-niefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-podmiotow - gospodarczych- w -2012- 

r-,10,7.html (22.12.2014), dane za lata 2006–2012. 
12 Roczniki Statystyczne RP za lata 2005–2013, GUS, Warszawa. 
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go, największą różnicę zanotowano natomiast w 2011 roku – 2,42 punktu procento-

wego. 

 
Tabela 2 

Obciążenia przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce – zatrudnienie „50–249 osób” (w %) 

Rok 

Krótkotermi-

nowe kredyty  
i pożycz-

ki/przychody ze 

sprzedaży 

Długoterminowe 

kredyty  
i pożycz-

ki/przychody ze 

sprzedaży 

Kredyty  

i pożycz-

ki/przychody ze 
sprzedaży 

Podatek dochodo-
wy/przychody ze 

sprzedaży 

Obciążenia/ 
przychody ze 

sprzedaży 

2004 6,21 6,41 12,62 0,82 13,43 

2005 6,26 6,35 12,61 0,83 13,43 

2006 6,37 6,20 12,58 0,84 13,42 

2007 6,66 7,43 14,08 0,86 14,94 

2008 7,49 7,62 15,10 0,74 15,84 

2009 6,65 8,30 14,95 0,77 15,72 

2010 5,94 8,83 14,77 0,72 15,49 

2011 6,27 8,57 14,84 0,65 15,49 

2012 6,89 9,08 15,97 0,59 16,56 

2013 6,03 7,49 13,52 0,62 14,14 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

 

 

 

Rysunek 2. Obciążenia ogółem kredytami, pożyczkami i podatkami do przychodów ze sprze-

daży w przedsiębiorstwach sektora MSP w Polsce (w %) w latach 2004–2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1 i 2. 

 

W przedsiębiorstwach zatrudniających do 49 osób, obciążenie przychodów ze 

sprzedaży kredytami i pożyczkami (krótko- i długoterminowymi łącznie) –  

w poszczególnych latach analizowanego okresu – jest większe niż w jednostkach 

zatrudniających od 50 do 249 osób (zob. rys. 3). Taka sama sytuacja występuje  

w przypadku obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w stosunku 

do przychodów ze sprzedaży (zob. rys. 4). 
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Rysunek 3. Obciążenia związane z kredytami i pożyczkami (krótko- i długoterminowymi) do 

przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwach sektora MŚP w Polsce (w %) w latach 

2004–2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1 i 2. 

 

 

Rysunek 4. Obciążenia związane z długoterminowymi kredytami i pożyczkami do przycho-

dów ze sprzedaży w przedsiębiorstwach sektora MSP w Polsce (w %) w latach 2004–

2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1 i 2. 

 

W wypadku obciążeń przychodów ze sprzedaży krótkoterminowymi kredytami 

i pożyczkami oraz podatkiem dochodowym sytuacja nie jest jednoznaczna (zob. rys. 

5 i 6). 

 

 

Rysunek 5. Obciążenia związane z krótkoterminowymi kredytami i pożyczkami do przycho-

dów ze sprzedaży w przedsiębiorstwach sektora MSP w Polsce (w %) w latach 2004–

2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1 i 2. 
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W średnich podmiotach gospodarczych obciążenie przychodów ze sprzedaży 

krótkoterminowymi kredytami i pożyczkami było niższe niż w mikro- i małych 

przedsiębiorstwach tylko w roku 2011 (o 1,10 punktu procentowego) i w roku 2013 

(o 0,02 punktu procentowego).    

 

 

Rysunek 6. Obciążenie podatkiem dochodowym do przychodów ze sprzedaży w przedsiębior-

stwach sektora MSP w Polsce (w %) w latach 2004–2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 1 i 2. 

 

W przedsiębiorstwach zatrudniających do 49 osób relacja podatku dochodowe-

go do przychodów ze sprzedaży jest mniej stabilna niż w przedsiębiorstwach za-

trudniających od 50 do 249 osób. Może to świadczyć o większych możliwościach  

i umiejętnościach optymalizacji podatkowej średnich przedsiębiorstw w porównaniu 

z przedsiębiorstwami małymi i mikroprzedsiębiorstwami. 

 

 

Zmiany wartości kredytów udzielonych MSP przez banki w latach  

2008–2013 
 

W latach 2004–2008 odnotowano rosnącą z roku na rok dynamikę wzrostu 

wartości kredytów dla przedsiębiorstw ogółem w portfelu sektora bankowego. Prze-

łomowy okazał się rok 2009, w którym nastąpił spadek wartości kredytów udziela-

nych przedsiębiorstwom ogółem o 4,8% w porównaniu z rokiem 2008. Wynikało to 

z zaostrzenia kryteriów przyznawania kredytów przez banki w Polsce pod koniec 

2008 roku w obawie przed skutkami kryzysu finansowego. Również popyt na kredyt 

ze strony przedsiębiorstw uległ ograniczeniu. W podmiotach z sektora MSP w 2009 

oku mieliśmy do czynienia jeszcze ze wzrostem kredytów w portfelach banków  

o 1,52% w porównaniu z rokiem 2008, przy czym wzrost ten był związany ze wzro-

stem kredytów inwestycyjnych o 5,9% przy jednoczesnym spadku kredytów obro-

towych o 2,54% oraz na zakup nieruchomości o 2,12%. W 2010 roku nastąpił spa-

dek (o 0,16% w stosunku do poprzedniego roku) wartości kredytów dla przedsię-

biorstw z sektora MSP.  

W 2011 roku w sektorze MSP nastąpił wzrost wartości zaciągniętych kredytów  

o 25,20% w porównaniu z 2010 rokiem. Największy wzrost (o 34,94% w stosunku 

do poprzedniego roku) zanotowano w grupie kredytów inwestycyjnych. 
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W 2012 roku banki ponownie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów, 

zwłaszcza podmiotom z sektora MSP
13

, co spowodowało spadek dynamiki wzrostu 

wartości kredytów dla przedsiębiorstw z tego sektora (wzrost tylko o 3,65% w po-

równaniu z 2011 r.). Z kolei w roku 2013 odnotowano niewielki spadek (o 0,55%  

w porównaniu z rokiem poprzednim) wartości kredytów przyznanych przedsiębior-

stwom z sektora MSP
14

. 

„Niski przyrost/stagnację w obszarze kredytów dla przedsiębiorstw należy 

wiązać z silnym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego, do jakiego doszło  

w drugiej połowie 2012 r. oraz pierwszej połowie 2013 r., co z jednej strony przeło-

żyło się na zmniejszenie potrzeb finansowych części przedsiębiorstw, a z drugiej 

powodowało bardziej selektywną podaż kredytów”
15

. Stopniowa poprawa koniunk-

tury, niskie stopy procentowe, stabilizacja jakości portfela kredytowego oraz uru-

chomienie rządowego programu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis powin-

ny w 2014 roku wpłynąć na wzrost popytu na kredyt oraz jego większą podaż
16

. 

Według danych NBP na koniec października 2014 roku należności sektora 

MSP w portfelach banków według wartości bilansowej brutto zwiększyły się  

w stosunku do stanu na koniec 2013 roku o 7,58%, tj. o 12,42 mld zł. Największy 

wzrost należności tego sektora nastąpił z tytułu kredytów operacyjnych (o 5,41 mld 

zł, tj. o 9,18%). Należności z tytułu kredytów inwestycyjnych zwiększyły się o 2,71 

mld zł (tj. o 5,36%), a z tytułu kredytów na zakup nieruchomości o 1,56 mld zł (tj.  

o 3,88%). W strukturze omawianych należności w dalszym ciągu zwiększa się 

udział kredytów operacyjnych (z 36% do 36,53%), przy zmniejszającym się udziale 

kredytów inwestycyjnych (z 30,81% do 30,18%) i na zakup nieruchomości  

(z 24,89% do 24,04%)
17

. 

 

 

Podsumowanie 

 

Porównując – na podstawie rysunku 1 – znaczenie MSP w gospodarce polskiej 

i niemieckiej pod względem udziału MSP w wytworzeniu wartości dodanej brutto, 

należy zauważyć, że w latach 2008–2009 w Polsce wystąpiła tendencja spadkowa,  

a w Niemczech wzrostowa. W latach 2011–2013 w Polsce nastąpiło pogłębienie 

spadku tego udziału, a w Niemczech od połowy 2010 roku był kontynuowany jej 

stały wzrost. Ponieważ średnia unijna kształtuje się podobnie jak niemiecka, tylko  

z łagodniejszymi spadkami i wzrostami, odmienne kształtowanie się udziału MSP  

w wytworzeniu krajowej wartości dodanej brutto sugeruje znaczną wrażliwość tej 

miary na uwarunkowania wewnętrzne występujące w Polsce. Zarazem, Komisja 

Europejska prognozuje na lata 2014–2015 znacznie wyższy wzrost udziału MSP  

w wytworzeniu wartości dodanej brutto w Niemczech niż w Polsce. To zagadnienie 

                                                           
13 Obliczenia własne na podstawie danych z Raportu o sytuacji banków 2013 r., Urząd 

Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014.  
14 Obliczenia własne na podstawie ibidem. 
15 Ibidem, s. 8–9. 
16 Ibidem. 
17 Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl/ statystyka/ pieniezna_i_bankowa /dwn/naleznosci. 

xlsx (22.12.2014). 
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zasługuje jednak na odrębną analizę porównawczą uwarunkowań funkcjonowania 

MSP w Polsce i w Niemczech, zwłaszcza że na prognozę Komisji mogą też wpły-

wać różnice w strukturach branżowych obu gospodarek. 

Przeprowadzona w artykule analiza relacji obciążenia MSP zadłużeniem  

w kredytach i pożyczkach oraz podatkiem dochodowym w stosunku do przychodów 

ze sprzedaży wskazuje na różnice w kształtowaniu się tych relacji między mikrofir-

mami i małymi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami średniej wielkości.  

W grupie przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób, łączne obciążenia za-

dłużeniem w kredytach i pożyczkach oraz podatkiem dochodowym w stosunku do 

przychodów ze sprzedaży podlegają w poszczególnych latach zauważalnym zmia-

nom (tab. 1: od 14,49% w 2005 r. do 17,91% w 2011 r.). Takie przedsiębiorstwa 

wykazują zarazem większą niestabilność relacji obciążenia podatkiem dochodowym 

do przychodów ze sprzedaży, która w trzyletnich odstępach czasu potrafi wzrosnąć 

(tab. 1: z 0,49% w 2006 r. do 0,93% w 2009 r.), a następnie znacznie zmaleć (do 

0,43% w 2012 r.). 

W grupie średnich przedsiębiorstw o zatrudnieniu od 50 do 249 osób podobne 

zjawiska również występują, jednak zmiany są łagodniejsze i w większym stopniu 

generowane przez relacje kredytów i pożyczek do przychodów ze sprzedaży (tab.  

2: 12,58% w 2006 r., 15,97% w 2012 r.), a obciążenie podatkiem dochodowym na 

tle przychodów ze sprzedaży jest zauważalnie bardziej stabilne niż w przedsiębior-

stwach małych i mikrofirmach (tab. 2: 0,86% w 2007 r., 0,59% w 2012 r.). Warto 

jednak zwrócić uwagę, że w 2011 roku największa w badanym okresie różnica  

w relacjach obciążeń przychodów ze sprzedaży kredytami i pożyczkami oraz podat-

kiem dochodowym między przedsiębiorstwami małymi i mikrofirmami a przedsię-

biorstwami średnimi (mniejsze obciążenie o 2,42 punktu procentowego średnich 

przedsiębiorstw) była w całości wynikiem różnic w obciążeniu kredytami i pożycz-

kami, gdyż wystąpiła przy identycznym obciążeniu przychodów podatkiem docho-

dowym w obu grupach przedsiębiorstw. 

Z powyższych uwag wynika ogólny wniosek, że mikrofirmy i małe przedsię-

biorstwa mogą reagować inaczej lub z innym nasileniem niż średnie przedsiębior-

stwa na zmiany w dostępności i cenie kredytów i pożyczek, a także na zmiany  

w regulacjach podatkowych. 
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RELATIONS OF CREDIT AND LOAN DEBT AND TAXATION TO REVENUES 

FROM SALES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND 

 

Summary 

 

This article contains a review of differences and similarities between micro and small 

firms compared to medium-size enterprises in relations of credit and loan debt and taxation to 

revenues from sales. Diversified course of these relations allowed to state a general conclu-

sion that micro and small firms may react in different way and different intensity than me-

dium enterprises to changes in availability and price of credits and loans, and also to changes 

in taxation regulations. 
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AMORTYZACJA PODATKOWA JAKO INSTRUMENT WSPIERANIA 

INWESTYCJI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

 

 

Streszczenie 

 

Przedsiębiorstwo uzyskuje realny przepływ finansowy wynikający z działania 

podatkowej tarczy amortyzacyjnej. Widoczny jest więc związek między inwesty-

cjami i podatkowym efektem amortyzacji oraz szczególna rola amortyzacji w po-

dejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez MMSP. Celem artykułu jest podkreślenie 

znaczenia podatkowego efektu amortyzacji w stymulowaniu inwestycji sektora 

MMSP. 

 

Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstwa, podatek dochodowy, amortyzacja po-

datkowa 

 

 

Wprowadzenie 

 

Podjęcie problematyki podatkowego efektu amortyzacji jako instrumentu 

wspierania inwestycji małych przedsiębiorstw w Polsce wymaga wskazania na 

szczególny charakter finansowej amortyzacji. Kategoria ta wiąże się z procesem 

rozłożenia w czasie obciążenia finansowego. Jest kosztem uzyskania przychodu  

w podatku dochodowym. Amortyzacja nie jest odrębną i samodzielną kategorią 

finansową. Jej istota przejawia się w stymulacji wielkości przepływów amortyzacyj-

nych. 

W wypadku inwestycji w środki trwałe przedsiębiorstwo uzyskuje realny prze-

pływ finansowy wynikający z pomniejszenia podstawy opodatkowania z powodu 

zaliczenia amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów i mniejszych wypływów 

płatności podatkowych. Na tej płaszczyźnie uwidacznia się związek między inwe-

stycjami i podatkowym efektem amortyzacji oraz szczególna rola amortyzacji  

w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez MMSP.  

W pierwszej połowie 2014 roku Polska gospodarka rosła w tempie dwukrotnie 

szybszym niż w 2013 roku. Prawie 50% PKB wytworzyły mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa, które zatrudniają ok. 60% osób zatrudnionych w sektorze przed-

siębiorstw (a pracuje w nich 70% pracujących w sektorze przedsiębiorstw). Inwe-

stycje w ok. 50% realizowane są właśnie przez MMSP.  

Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia podatkowego efektu amortyzacji  

w stymulowaniu inwestycji sektora MMSP. 
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Istota amortyzacji w podatku dochodowym 

  

Podatki dotykają każdego podmiotu gospodarczego i wszelkiej działalności 

przedsiębiorstw, gdyż doskonała neutralizacja podatków w decyzjach podmiotów 

gospodarczych nie istnieje, nawet w przypadku podatków pośrednich
1
. W doktrynie 

podatkowej wskazuje się, że system prawa podatkowego „nie powinien stanowić 

autonomicznej i samoistnej przesłanki decyzyjnej podatników
2
. Taki system prawa 

podatkowego można by określić mianem neutralności ekonomicznej prawa po-

datkowego. W praktyce finansów przedsiębiorstwa tak jednak nie jest, a w procesie 

inwestowania wpływ podatków jest szczególnie widoczny – także przez kategorię 

amortyzacji podatkowej. 

Podatki dochodowe, które w systemach podatkowych państw europejskich po-

jawiły się w wieku XIX i na początku wieku XX, obejmowały zarówno osoby fi-

zyczne, jak i prawne. Wyłączenie z zakresu opodatkowania tymi podatkami osób 

prawnych i obciążenie ich dochodu w ramach odrębnych podatków nastąpiło póź-

niej i wiązało się ze specyfiką osoby fizycznej i osoby prawnej, jako podatnika po-

datku dochodowego
3
. 

Specyfikę systemu podatku dochodowego w Polsce można określić przez miej-

sce tego podatku w systemie podatkowym. Przez dziesiątki lat podatek dochodowy 

uznawany był za najdoskonalszą postać podatku – głównie z tego względu, że najle-

piej dostosowywał obciążenie podatkowe do zdolności płatniczej podatnika.  

System podatku dochodowego od przedsiębiorstw oparty jest na powszechnej 

zasadzie, że wartość podatku, który zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorca zależy 

od podstawy opodatkowania i stawki podatku. Podstawą opodatkowania będzie 

różnica między przychodami podlegającymi opodatkowaniu, pomniejszonymi  

o przychody zwolnione z opodatkowania a kosztami uzyskania przychodu.  

Związek amortyzacji z finansami przedsiębiorstwa uwidacznia się na dwóch 

płaszczyznach: jako faktyczny przepływ wynikający z amortyzacyjnej tarczy podat-

kowej i jako przepływ finansowy w rachunku cash flow. Aby wskazać na praktycz-

ny związek przepływów amortyzacyjnych z finansowaniem inwestycji rzeczowych, 

należy wyjaśnić jak jest zorientowana polityka finansowa państwa, której praktycz-

nym przejawem są finansowe rozwiązania systemowe, na problemy inwestycji rze-

czowych małych i średnich przedsiębiorstw. Polityka finansowa państwa  nie może 

nie wpływać na wartość przepływów finansowych z inwestycji w środki trwałe 

przez przedsiębiorstwo. Stymulacja przepływów finansowych, przez finansowe 

rozwiązania systemowe, tym samym motywuje dbałość przedsiębiorstwa o trwały 

wzrost zysku i wymusza taki sposób zachowania się na rynku, który mu umożliwi 

dalszy rozwój. 

Należy więc postawić pytanie – czy polityka finansowa państwa kształtująca 

stawki i zasady amortyzacyjne, stymuluje czy hamuje rozwój inwestycji MMSP? 

                                                           
1 Por. S. Owsiak, Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej 

Unii Europejskiej, Polskie Wyd. Naukowe, http://www.pte.pl, s. 144–146. 
2 Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, red. W. Modzelewski, Warszawa 2005,  

s. 32. 
3 Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2013, s. 66. 
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Podatkowe zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych 

 

Realne możliwości oddziaływania efektu podatkowego amortyzacji na procesy 

inwestycyjne w przedsiębiorstwie są zależne od finansowych rozwiązań systemo-

wych, które określają wielkość odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów 

uzyskania przychodu. W tym znaczeniu amortyzacja jest metodą pomniejszania 

dochodu podatkowego o koszty środka trwałego (budynku, urządzenia, pojazdu) 

zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Takie określenie amortyzacji jest zdefi-

niowaniem pojęcia amortyzacja podatkowa, z zastrzeżeniem, że nie należy utożsa-

miać pojęcia dochód podatkowy z pojęciem dochód księgowy. Dochód księgowy 

jest ustalany na podstawie norm prawnych obowiązujących w rachunkowości – 

głównie na podstawie Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 roku – i może 

znacząco różnić się od dochodu ustalanego przez przedsiębiorstwo dla celów podat-

kowych
4
.  

Amortyzacja podatkowa jest określana przez system amortyzacji, którego ce-

chą charakterystyczną jest fiskalność, co oznacza, że został on stworzony przede 

wszystkim w celach podatkowych. Koszt składnika majątku, ponoszony w formie 

amortyzacji w czasie użytkowania środka trwałego, powinien być usankcjonowany 

przez normy prawa finansowego kształtujące ten system. Koszty podatkowe amor-

tyzacji muszą także spełniać warunek dotyczący związku przyczynowo-skutkowego 

między kosztem amortyzacji danego środka trwałego a przychodami z tytułu jego 

eksploatacji
5
.  

Oceniając finansowe rozwiązania systemowe w aspekcie zależności między 

kosztami uzyskania przychodu w myśl norm prawa podatkowego a podatkowym 

efektem amortyzacji, czyli wartością amortyzacyjnej tarczy podatkowej, nie wolno 

zapomnieć o możliwości zastosowania przez podmiot różnych metod amortyzacji 

jako instrumentów stymulujących wielkość kosztów uzyskania przychodu.  

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w części dotyczącej 

amortyzacji, ustawodawca przewidział możliwość wykorzystania przez przedsię-

biorstwo trzech metod dokonywania odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosz-

                                                           
4 W polskim ustawodawstwie, począwszy od 1991 r. nastąpiło odejście od pojęcia dochodu 

podatkowego jako zysku brutto skorygowanego stosownie do przepisów prawa podatkowego. 

Zasady ustalania dochodu podatkowego określają wyłącznie przepisy prawa podatkowego  

i brakuje jakiegokolwiek odesłania do uregulowań prawa bilansowego. Odrębność zasad 

ustalania zysku brutto i dochodu podatkowego dla osób prawnych potwierdził Naczelny Sąd 

Administracyjny stwierdzając w sentencji, że zapisy w księgach rachunkowych nie mogą 

tworzyć ani modyfikować obowiązku podatkowego, gdyż obowiązek ten może wynikać tylko 

z przepisów materialnego prawa podatkowego. Por. Wyrok NSA z 17.06.1991 r. (III S.A. 

245/91), niepublikowany, za: Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, 

Oficyna Wolter Kluwer, wyd. 6, Warszawa 2008, s. 178. 
5 Zostało to potwierdzone przez NSA, który wskazał, że konstrukcja uwzględniania kosztu  

w postaci amortyzacji środka trwałego koresponduje z ogólną zasadą, w ramach której musi 

istnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztem w postaci amortyzacji środka 

trwałego a przychodem uzyskiwanym w następstwie wykorzystania w działalności 

gospodarczej tego właśnie środka. Por. Wyrok NSA z 27.03.2003 r., S.A./Bd 482/03 niepubl.  
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tów uzyskania przychodu. Są to metody: jednorazowa, liniowa i degresywna
6
. 

Przedsiębiorstwo dokonuje odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych podle-

gających amortyzacji od wartości początkowej, począwszy od pierwszego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji. Przed-

siębiorstwo samodzielnie dokonuje wyboru jednej z metod amortyzacji przed rozpo-

częciem amortyzacji i wybraną metodę stosuje do pełnego zamortyzowania danego 

środka trwałego
7
. Ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych możliwa jest tylko 

w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy przedsiębiorstwo nieprawidłowo ustaliło wyso-

kość odpisów amortyzacyjnych, niewłaściwie określiło wartość początkową środ-

ków trwałych, zastosowało złą stawkę, ale tylko w przypadku stosowania metody 

liniowej i stawek zawartych w załączniku do ustawy
8
. W trakcie amortyzacji środka 

trwałego nie ma możliwości zmiany metody amortyzacji środka trwałego
9
.  

Przedsiębiorstwo, w określonych prawem granicach, może dokonać wyboru 

metody amortyzacji, okresu umarzania środków trwałych oraz wartości niematerial-

nych i prawnych, a w niektórych przypadkach nawet wysokości zastosowanej staw-

ki. Z reguły każda decyzja w tym zakresie wywołuje różne skutki w sferze wysoko-

ści obciążeń podatkiem dochodowym
10

. 

Zgodnie z zapisami ustawy nie występuje metoda jednorazowa jako sposób 

dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Może to wynikać z faktu, że stosując odpis 

jednorazowy w przedsiębiorstwie nie wystąpią cykliczne odpisy amortyzacyjne. Dla 

celu analizy podatkowej tarczy amortyzacyjnej możliwość jednorazowego odpisu 

ma jednak duże znaczenie. 

Metoda jednorazowa polega na jednorazowym wliczeniu do kosztów uzyska-

nia przychodów wartości nabytego środka trwałego. W ustawie zapisano, że podat-

nicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, któ-

rych wartość początkowa nie przekracza 3500 zł, a wydatki na ich nabycie stanowią 

koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania
11

. Jest to prawo 

przedsiębiorstwa, ale nie obowiązek. Zapis ma charakter fakultatywny.  

Z możliwością jednorazowego zaliczenia wartości środków trwałych do kosz-

tów uzyskania przychodów związany jest zapis ustawy, w którym przewidziano ją 

dla środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, jeżeli ze 

                                                           
6 Por. J. Głuchowski, D. Handor, J. Patyk, J. Szymańska, Formy zmniejszania wysokości 

podatków w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 193. 
7 Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy 

zobowiązani są stosować raz wybraną metodę aż do pełnego zamortyzowania środka 

trwałego. Por. Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. DzU 

2011, nr 74, poz. 397, art. 16h ust. 2. 
8 Por. Wyrok NSA z 17.04,2008 r., II FSK 282/07, opubl. http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
9 Por. Wyrok NSA z 6.06.2006 r., II FSK 909/05, opubl. MoPod 2006/12/44. 
10 Por. J. Sokołowski, Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995, s. 99. 
11 Por. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych..., art. 16d pkt. 1. Należy dodać, że 

podatnicy mają obowiązek wprowadzenia takiego środka trwałego do ewidencji prowadzonej 

zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, najpóźniej w miesiącu przekazania go do 

używania. Por. Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2013, poz. 330, art. 17 ust. 

1 pkt 1. 
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względu na okres przewidywanego używania równy lub krótszy niż rok nie zostaną 

zaliczone przez przedsiębiorstwo do środków trwałych
12

. 

Metoda liniowa to dokonywanie odpisów w równych miesięcznych lub kwar-

talnych ratach albo jednorazowo na koniec roku podatkowego; jest to podstawowa 

metoda amortyzacji. Metoda ta polega na tym, że odpisów amortyzacyjnych doko-

nuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały 

wprowadzono do ewidencji. W odniesieniu do tej metody ustawodawca przewidział 

możliwość zastosowania przez przedsiębiorstwa podwyższonych stawek amortyza-

cji i stawek indywidualnych.  

Możliwość podwyższania stawek amortyzacyjnych dotyczy budynków i bu-

dowli użytkowanych w warunkach pogorszonych lub złych, środków trwałych pod-

danych szybkiemu postępowi technicznemu, używanych bardziej intensywnie  

w stosunku do warunków przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności 

technicznej
13

. Przedsiębiorstwo ma także możliwość obniżenia stawki amortyzacji 

                                                           
12 Zgodnie z zapisami ustawy, jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie 

składniki majątku wymienione o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł i ze względu 

na przewidywany przez nich okres używania równy lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do 

środków trwałych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, podatnicy są obowiązani, 

w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął: 1) zaliczyć te 

składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je do 

ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia; 2) zmniejszyć koszty uzyskania 

przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia a kwotą odpisów 

amortyzacyjnych, przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych dla 

środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie  

rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy; 3) stosować 

stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych; 4) wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego 

kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków 

na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym 

okres ich używania przekroczył rok, i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1; odsetki od różnicy, o której mowa w pkt 2 są naliczane według stawki 

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obowiązującej w dniu zaliczenia składnika 

majątku do środków trwałych. Por. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych..., art. 

16e. 
13 Zgodnie z zapisami ustawy Podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych 

stawki podwyższać:  

1) dla budynków i budowli używanych w warunkach:   

– pogorszonych  –  przy  zastosowaniu  współczynników  nie  wyższych  niż 1,2;  

– złych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4;  

2) dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, 

używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających 

szczególnej sprawności technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie 

wyższych niż 1,4;  

3) dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych 

(KŚT), wydanej na podstawie odrębnych przepisów, poddanych szybkiemu postępowi 

technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0.  

W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek,  

o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca 



628 Jolanta Iwin-Garzyńska 

 

podanej w załączniku do ustawy. Możliwość taka nie jest warunkowana wystąpie-

niem jakichkolwiek okoliczności. Podkreśla to fiskalny charakter zapisów dotyczą-

cych zasad amortyzacji środków trwałych. Obniżając stawkę, przedsiębiorstwo 

może kierować się zasadą adekwatności kosztów amortyzacji do produktywności 

środka trwałego. Z punktu widzenia wartości podatkowego efektu amortyzacji jest 

to jednak rozwiązanie niekorzystne. W wyniku obniżenia stawki zwiększeniu ulega 

podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym, zwiększają się płatności podat-

kowe, zmniejsza się podatkowy efekt amortyzacji w budżetowanych projektach 

inwestycyjnych.  

Możliwość podwyższania i obniżania stawek amortyzacji jest przejawem zasa-

dy elastyczności rozwiązań podatkowych. Zasada jest jedną z podstawowych przy 

konstruowaniu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania, koncepcji har-

monizacji podatków dochodowym w państwach Unii Europejskiej. W koncepcji 

poszukuje się jednak rozwiązań sprzyjających standaryzacji i obiektywizacji ustala-

nia dochodu podatkowego, a dzięki temu łatwiejszemu porównywaniu obciążeń 

podatkowych
14

.  

Obowiązujący system amortyzacji środków trwałych stwarza przedsiębior-

stwom możliwości stosowania indywidualnych stawek amortyzacji dla ulepszonych 

lub używanych składników majątku trwałego. Stawki dla tych środków ustala 

wprawdzie samo przedsiębiorstwo, jednak okres amortyzacji wynikający z zastoso-

wanej przez nie stawki nie może być krótszy od podanego w ustawie dla poszcze-

gólnych grup środków trwałych
15

.  

Podobnie jednak jak w wypadku możliwości podwyższania stawek amortyza-

cyjnych, możliwość zastosowania stawek indywidualnych przez podmiot jest bardzo 

ograniczona. Ograniczenia te wprowadzono w celu zapobieżeniu nadużyciom ze 

strony przedsiębiorstw, ale jednocześnie bardzo zawężono krąg podmiotów mogą-

cych skorzystać z tej preferencyjnej możliwości amortyzacji środków trwałych.  

Podwyższone stawki amortyzacyjne w granicach określonych przez prawo po-

datkowe przedsiębiorstwo oblicza się za pomocą metody liniowej amortyzacji. 

Oprócz tej metody polskie prawo podatkowe umożliwia zastosowanie metody de-

gresywnej amortyzacji, czyli amortyzacji przyspieszonej. Metoda ta jest uważana za 

formę preferencji podatkowych, gdyż zwiększone odpisy powodują, że zmniejszy 

się dochód firmy do opodatkowania, a w konsekwencji także podatek dochodowy. 

Amortyzacja przyspieszona jest stosowana w wielu krajach, między innymi  

w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Japonii
16

. Szczególnie interesujący jest 

wprowadzony w Stanach Zjednoczonych zmodyfikowany system odzyskiwania 

kosztów MACRS. Stosowane w nim dwie podstawowe metody amortyzowania są 

                                                                                                                                        
następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany. Por. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 16i. 
14 Por. M. Supera-Markowska, Wspólna Skonsolidowana podstawa opodatkowania jako 

koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa 2010, 

s. 205 
15 Por. H. Litwińczuk, Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK, Warszawa 1996,  

s. 184.  
16 Por. Tax Guide for Small Business, Internal Revenue Service, Washington D.C. 1993,  

s. 55–59. 
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oparte na metodzie degresywnej
17

. W Japonii natomiast stosuje się przyspieszoną 

metodę amortyzacji między innymi do komputerów, obrabiarek sterowanych nume-

rycznie, niektórych działów elektroniki, energetyki atomowej
18

. W dyrektywach 

podatkowych Unii Europejskiej również mówi się, że podatnik powinien mieć pra-

wo wyboru między amortyzacją przyspieszoną o charakterze degresywnym a amor-

tyzacją liniową. Także w pracach nad koncepcją Wspólnej Jednolitej Podstawy 

Opodatkowania Osób Prawnych (CCCTB) wskazuje się na pozostawienie przedsię-

biorcom możliwość wyboru między liniową a degresywną metodą amortyzacji, co 

umożliwiłoby im dopasowanie do danego składnika aktywów metody najlepiej 

oddającej jego zużycie
19

. 

W Polsce amortyzacja przyspieszona o charakterze degresywnym została ure-

gulowana w ustawach o podatkach dochodowych
20

. Może być stosowana do maszyn 

i urządzeń zaliczanych zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych GUS do 

grup 3–6 i 8 oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. 

Zgodnie z zapisami ustawy, w pierwszym roku używania środka trwałego przedsię-

biorstwo stosuje stawki amortyzacji zawarte w wykazie, podwyższone o współczyn-

nik nie wyższy niż 2, a w następnych latach podatkowych odpisów dokonuje od 

wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, usta-

lonej na początek kolejnych lat używania. Wynika stąd, że podstawą dokonywania 

odpisów amortyzacyjnych jest wartość netto środka trwałego. Począwszy od roku 

podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa 

od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej metodą liniową, przedsiębiorstwo dokonu-

je dalszych odpisów metodą liniową. Współczynnik podwyższenia stawki amorty-

zacyjnej przy stosowaniu metody degresywnej może wynieść maksymalnie 3, ale 

wyłącznie w przypadku używania środków trwałych, które mogą być tą metodą 

amortyzowane, w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu 

wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją 

społeczną
21

. 

W uregulowaniach dotyczących metody degresywnej zawarto także zapisy pre-

ferencyjne dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą oraz dla 

„małych podatników”
22

. Przedsiębiorcy ci mają możliwość skorzystania z amortyza-

                                                           
17 Por. J. Sokołowski, Zarządzanie..., s. 29. 
18 Por. N. Ozaki, An Outline of Japanese Taxes, Tax Bureau Ministry of Finance, Tokyo 

1988, s. 86–92. 
19 Por. An overview of the main issues that emerged an the first meeting of the subgroup on 

tax depreciation of assets, CCCTB/WP/007/doc.en, Brussels, 23.2.2005, s. 3; Summary 

Record of the Meeting of the Common Consolidated Corporate Tax Base Working Group, 

CCCTB/WP/013, Brussels, 8.7.2005, s. 5. 
20 Por. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych..., art. 16k. 
21 Wykaz tych gmin ustala Rada Ministrów. Obecnie brakuje wykazu gmin o szczególnym 

zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym oraz gmin zagrożonych recesją i degradacją 

społeczną. Przepis ten nie znajduje praktycznego zastosowania. 
22 Zgodnie z zapisami ustawy, „mały podatnik” to taki, u którego wartość przychodów 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. Kwota przeliczana jest na złote według średniego kursu euro ogłaszanego 
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cji obejmującej jednorazowym odpisem amortyzacyjnym do 100% wartości począt-

kowej środka trwałego w pierwszym roku podatkowym (art. 16k ustawy). Dotyczy 

to środków trwałych z grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, w tym maszyn, 

urządzeń i środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. Łączna 

kwota dokonanych według tej metody odpisów amortyzacyjnych od środków trwa-

łych wprowadzonych w danym roku do ewidencji, nie może przekroczyć równowar-

tości kwoty 100 000 euro
23

. Określony, preferencyjny, sposób dokonywania odpi-

sów amortyzacyjnych stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach 

określonych w aktach prawa wspólnotowego
24

. 

W raportach Ministerstwa Finansów jedynie preferencyjne zapisy dla przedsię-

biorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą oraz dla „małych podatników” 

zostały uznane za preferencje podatkowe
25

. Uwzględnienie tylko tej „ulgi amortyza-

cyjnej” wskazuje, że Ministerstwo nie dostrzega problemu ciężaru budżetowego 

innych rozwiązań z zakresu amortyzacji. 

Amortyzacji podlegają również nabyte prawa majątkowe, takie jak: licencje, 

prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz know-how, a także wartość 

firmy, koszty prac rozwojowych, czyli wartości niematerialne i prawne. Przy amor-

tyzacji tych wartości stosuje się zasadę, że okres dokonywania odpisów amortyza-

cyjnych nie może być krótszy niż ustawowo określona liczba miesięcy, np. od licen-

cji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące. 

W metodzie degresywnej w początkowym okresie używania środka trwałego 

odpisy amortyzacyjne są największe i maleją wraz z upływem okresu użytkowania. 

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań systemowych przez podmiot gospodarczy 

ma bezpośredni wpływ na wielkość ponoszonych kosztów uzyskania przychodu.  

Hipotezą badawczą tego wycinka opracowania była analiza rozwiązań syste-

mowych z zakresu amortyzacji (dokładnie – zapisów w ustawie o podatku docho-

dowym od osób prawnych) ze szczególnym uwypukleniem wpływu tych rozwiązań 

na wielkość podatkowej tarczy amortyzacyjnej w celu poznania wpływu polityki 

podatkowej państwa na wielkość środków pieniężnych pozostających w firmie na 

skutek amortyzacji. Poprzez wskazanie na metody amortyzacji podkreślono, że 

przedsiębiorstwa polskie, a szczególnie małe i średnie, mają możliwość kształtowa-

                                                                                                                                        
przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy,  

w zaokrągleniu do 1000 zł.  
23 Ustawą z 5.03.2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 

2009, nr 69, poz. 587) zmieniono kwotę tego limitu (wcześniej była to kwota 50 tys. euro). 

Zgodnie z art. 5 powołanej ustawy, w latach podatkowych rozpoczynających się w 2009  

r. i 2010 r., kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, o której mowa w art. 16k ust. 7 ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych wynosiła 100 tys. euro w każdym z tych lat 

podatkowych.  
24 Zasady de minimis w ramach Wspólnoty określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 

1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu pomocy de minimis. Przez pomoc de 

minimis rozumie się pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu 

bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych, która nie 

przekroczy równowartości 200 tys. euro. Por. Dz.Urz. Wspólnoty Europejskiej L379/5  

z 28.12.2006 r.  
25 Por. Preferencje podatkowe w Polsce, Raport Ministerstwa Finansów, zał. nr  

B: Wartość preferencji podatkowych, Warszawa 2010, s. 12 
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nia odpisów amortyzacyjnych, obniżania wielkości wypływów podatkowych,  

a w efekcie wpływania na swój potencjał inwestycyjny.  

 

 

Podsumowanie 

 
Małe i średnie przedsiębiorstwa borykają się z wieloma problemami, a jednym 

z nich jest jakość systemu podatkowego, a w tym zapisy dotyczące amortyzacji 

podatkowej. Analiza norm prawnych pozwala stwierdzić, że dla małych i średnich 

przedsiębiorstw ustawodawca stworzył rozwiązania, które bezpośrednio oddziałują 

na wielkość zobowiązania podatkowego i mogą być instrumentem stymulującym do 

inwestowania. 
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TAX DEPRECIATION AS AN INSTRUMENT TO SUPPORT INVESTMENT BY 

SMALL BUSINESS IN POLAND 

 
Summary 

 
The company obtain a real cash flow resulting from the operation of depreciation tax 

shield . The relationship between investments and the tax effect of depreciation and  special 

role of amortization in making investment decisions by small business are visible . The aim of 

this paper is to underline the meaning of tax depreciation effect in stimulating the small busi-

ness sector investment. 
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PROBLEM OSZUSTW PODATKOWYCH NA PRZYKŁADZIE  

PODATKU VAT 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule zaprezentowano problem oszustw podatkowych w podatku VAT 

(podatku od towarów i usług). Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia 

oszustwa podatkowego. Następnie wskazano na definicje unikania i uchylanie się od 

opodatkowania. Kolejno zaprezentowano wielkość strat budżetu państwa z tytułu 

braku odprowadzonego podatku VAT w Polsce i pozostałych krajach UE. W ostat-

niej części artykułu wskazano na konsekwencje oszustw podatkowych. 

 

Słowa kluczowe: oszustwa, podatki, podatek VAT 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wpływy z podatku VAT są najistotniejszym składnikiem corocznego budżetu 

Polski. W 2013 roku stanowiły one 40,6% dochodów budżetu, a więc niecałą poło-

wę. Wobec powyższego, oczywista staje się konkluzja, że stan finansów publicz-

nych w naszym kraju zależy w ogromnej mierze od efektywności ściągania przez 

organy państwa należnego podatku, a co za tym idzie – skuteczności w przeciwdzia-

łaniu przestępstwom i oszustwom, możliwym dzięki specyficznej konstrukcji podat-

ku od towarów i usług. 

Skala oszustw na podatku VAT rośnie z roku na rok, a organy podatkowe trak-

tują ewidentnych przestępców z pobłażaniem, nierzadko wykazując się ospałością, 

prowadzącą w konsekwencji do sytuacji, w której zwyczajnie opłaca się oszukiwać. 

Tymczasem, te same organy, z niewypowiedzianą zaciekłością i uporem, przewlekle 

kontrolują przedsiębiorstwa uczciwe, wstrzymując im zwrot nadwyżki podatku 

naliczonego nad należnym
1
.  

Celem artykułu jest wskazanie na zjawisko oszustw podatkowych ze szczegól-

nym wskazaniem na wielkość strat budżetu państwa z tytułu podatku od towaru  

i usług (VAT). 

 

                                                           
1 Mechanizmy karuzelowe. Schemat działania oszustów. Skutki dla skarbu państwa. 

Indolencja Państwa Polskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa 2014,  

s. 4. 
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Pojęcie oszustwa podatkowego 

 

Współczesne znaczenie słowa „oszustwo”, zwłaszcza w sferze prawa karnego, 

wydają się najpełniej definiować L. Andrzejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, którzy 

w oszustwie upatrują „różnych mechanizmów wykonawczych stosowanych w celu 

wytworzenia u kogoś obrazu sprzecznego z rzeczywistością, żeby bądź wprost 

uszczuplić czyjeś mienie i osiągnąć korzyść majątkową”
2
. 

Artykuł 76 §1 Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS) opisuje podstawowy typ 

czynu zabronionego. Zgodnie, z którym „kto przez podanie danych niezgodnych ze 

stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd 

właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publiczno-

prawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku 

od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na po-

czet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, 

albo obu tym karom łącznie”
3
. 

W Polsce przedwojennej postulowano by w przepisach prawa oszustwa podat-

kowe zrównać z kradzieżą, oszustwem, przestępstwem społecznie potępionym, 

hańbiącym
4
. 

Należy również uwzględnić pojęcia – przestępstwo skarbowe i wykroczenie 

skarbowe. Zgodnie z art. 53 § 2, 3  KKS, przestępstwem skarbowym jest czyn za-

broniony przez KKS pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograni-

czenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Z kolei wykroczeniem skarbowym 

jest czyn zabroniony przez KKS pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, 

jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznopraw-

nej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie 

jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym może być także inny czyn zabroniony, 

jeśli wyraźnie wynika to z przepisu KKS. Zatem, zarówno przestępstwo, jak i wy-

kroczenie skarbowe są czynami zabronionymi przez kodeks pod groźbą kary. I to 

właśnie wymiar zagrożenia karnego jest podstawową cechą, która pozwala na roz-

różnienie czynów zabronionych na dwie kategorie – przestępstwa i wykroczenia 

skarbowe. 

Kodeks karny skarbowy przewiduje dwa rodzaje grzywny – określoną kwoto-

wo oraz w stawkach dziennych. Kwotowo grzywnę orzeka się za wykroczenia skar-

bowe, a grzywnę w stawkach dziennych – za przestępstwa skarbowe. Przy określa-

niu zarówno wielkości stawki dziennej kary grzywny, jak i wysokości grzywny 

kwotowej sąd bierze pod uwagę wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodze-

nia za pracę. W praktyce oznacza to, że kary grzywny za wykroczenia i przestępstwa 

skarbowe ulegają zmianie wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

                                                           
2 L. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, System Prawa Karnego. O przestępstwach  

w szczególności, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989, s. 414. 
3 Ustawa z 10.09.1999 Kodeks Karny Skarbowy, DzU 1999, nr  83, poz. 930. 
4 H. Kuzińska, Rola podatków pośrednich w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 49. 
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Dla celów artykułu przyjęto, że oszustwo podatkowe, to działalność skierowa-

na na uzyskanie korzyści majątkowych poprzez nieodprowadzenie należnej kwoty 

podatku. 
Tabela 1 

Sankcje karne skarbowe za wykroczenia i przestępstwa skarbowe (w zł) 

Rodzaj kary 2014 rok 2015 rok 

Kwota graniczna między wykroczeniem a przestępstwem 
skarbowym 

8400  8750  

Minimalna grzywna nałożona mandatem karnym 168  175  

Maksymalna grzywna nałożona mandatem karnym 3360  3500  

Maksymalna grzywna nałożona w postępowaniu nakazo-

wym 
16 800  17 500  

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe 168–33 600  175–35 000  

Najniższa stawka dzienna kary grzywny za przestępstwo 56  58,33  

Najwyższa stawka dzienna kary grzywny za przestępstwo 22 400  23 332  

Źródło. opracowanie własne na podstawie Kodeksu Karnego Skarbowego. 

 

 

Unikanie a uchylanie się od opodatkowania 

 

Podatek jest elementarnym składnikiem prawa podatkowego, a problematyka 

ucieczki od podatku stanowi jedno z zasadniczych zagadnień tworzenia prawa po-

datkowego i jego funkcjonowania. Uciekanie przed obciążeniem podatkowym jest 

zjawiskiem niewątpliwie tak starym, jak same podatki. Każde obciążenie podatkiem 

stanowi pomniejszenie obecnego lub przyszłego stanu zasobów pieniężnych lub 

stanu majątkowego podatnika przedsiębiorcy lub gospodarstwa domowego. W za-

leżności od stosowanych podatków konsekwencje te mogą się objawić między in-

nymi
5
: 

 zwiększeniem kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym 

zmniejszeniem potencjalnych dochodów podatnika, 

 wzrostem cen, a tym samym ograniczeniem poziomu konsumpcji, zakresu 

prowadzonej działalności gospodarczej, 

 bezpośrednim obciążeniem uzyskanego dochodu, a tym samym ograniczeniem 

skali wydatków konsumpcyjnych lub wydatków na działalność gospodarczą, 

 obciążeniem posiadanego majątku. 

Uchylanie się od podatku polega na podejmowaniu działań o charakterze nie-

legalnym, których efektem jest uchylanie się od obowiązku poniesienia w pełni bądź 

w części ciężaru podatkowego. Stosując ten sposób ucieczki podatnik formalnie 

narusza prawo podatkowe, czyli dokonuje oszustwa podatkowego
6
. Oszustwa po-

datkowe obejmują działania skierowane na osiągnięcie przysporzenia materialnego. 

                                                           
5 L. Dorozik, J. Stanielewicz, B. Walczak, System podatkowy Polski, Polskie Wyd. 

Ekonomiczne, Szczecin 2008, s. 191. 
6 S. Dolata, Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wyd. Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2011, s. 50. 
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Dotyczy to szczególnie nieodprowadzania należnego podatku. W zakresie podatku 

VAT taka działalność jest bardzo często spotykana w całej Unii Europejskiej
7
. 

Unikanie podatku polega natomiast na podejmowaniu działań, których efektem 

jest uniknięcie w pełni bądź w części podatku obowiązującego w dotychczasowej 

wysokości, zwiększonego lub nowego. W konsekwencji, przez unikanie podatku 

(legalną ucieczkę przed podatkiem) należy rozumieć takie działalnie zobowiązane-

go, które doprowadziło do uniknięcia podatku, którym ustawodawstwo określonego 

kraju obciążyło jego majątek (położony) lub dochody (nabyte) w jednym lub więcej 

niż jednym państwie
8
.  

Zjawisko ucieczki przed podatkiem rozwija się wraz ze wzrostem świadczeń 

pieniężnych na rzecz państwa, które ma coraz większe i praktycznie nieograniczone 

potrzeby w zakresie finansowania swoich funkcji
9
. Nielegalną reakcją podatników 

na obowiązek podatkowy jest uchylanie się od opodatkowania. Zazwyczaj ta forma 

ucieczki przed podatkiem przekształca się w oszustwo podatkowe
10

. 

Oszustwa podatkowe i unikanie opodatkowania stanowią wyzwanie również  

w sensie sprawiedliwości i uczciwości. Sprawiedliwość jest niezbędnym warun-

kiem, aby konieczne reformy gospodarcze były możliwe do zaakceptowania pod 

względem społecznym i politycznym. Obciążenie podatkami powinno być rozłożo-

ne w bardziej wyrównany sposób; należy zapewnić, aby każdy – niezależnie od tego 

czy pracownik fizyczny, przedsiębiorstwo międzynarodowe korzystające z jednoli-

tego rynku czy też zamożna osoba fizyczna posiadająca oszczędności w rajach po-

datkowych – miał swój sprawiedliwy wkład w finanse publiczne. Sprawiedliwość  

i uczciwość oznaczają także tworzenie lepszych i sprawiedliwszych systemów po-

datkowych
11

. 

Znaczna część osób zobowiązanych do płacenia podatków ma przekonanie, że 

„okradanie fiskusa nie jest kradzieżą”
12

. 

Należy wskazać, że oszustwa podatkowe są tak samo szkodliwe dla podmio-

tów prowadzących rzetelnie działalność gospodarczą, jak dla finansów publicznych. 

Organy podatkowe nierzadko kwestionują rozliczenia podatkowe uczciwych przed-

siębiorców, którzy padli ofiarą handlu z osobami dopuszczającymi się oszustw po-

datkowych. Ponadto, przestępczość podatkowa zaburza zdrową konkurencję na 

rynkach, na których występują powyższe nadużycia. 

 

 

 

                                                           
7 Przemówienie Członka Komisji Europejskiej, Laszlo Kovacsa, 29.03.2007 r., http://ec. 

europa.eu/ commission_barroso/kovacs/speeches/VATFraud 20070329.pdf (11.11.2014). 
8 P.M. Gaudemet, Finanse publiczne, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1990,  s. 535. 
9 L. Dorozik, J. Stanilewicz, B. Walczak, System podatkowy…, s. 191. 
10 M. Żabska, Optymalizacja podatkowa a oszustwa podatkowe, Finanse, Rynki Finansowe, 

Ubezpieczenia nr 61, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 265. 
11 Walka z oszustwami podatkowymi uchylaniem się od opodatkowania, Komisja Europejska, 

Posiedzenie Rady Europejskiej z 22.05.2013, s. 1. 
12 P.M. Gaudemet, J. Molinier, Finanse Publiczne, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa  

2010, s. 523. 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kovacs/speeches/VATFraud%2020070329.pdf
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kovacs/speeches/VATFraud%2020070329.pdf
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Wielkość strat budżetu państwa z tytułu braku odprowadzonego podatku VAT 

 

Analizując wielkość strat budżetu państwa z tytułu braku odprowadzanych po-

datków, należy wskazać na pojęcie luki podatkowej. Według amerykańskiej admini-

stracji podatkowej, „przez lukę podatkową rozumie się wysokość zobowiązań po-

datkowych podatników, które nie zostają na czas uregulowane”
13

. 

Należy zauważyć, że luka podatkowa obejmuje nie tylko uszczuplenia docho-

dów, wynikające z oszustw podatkowych (ang. tax fraud, tax evasion), ale także  

z nieprawidłowości wynikających z postępowania nieumyślnego (błędy, zaniecha-

nia, nieznajomość prawa) oraz w wyniku zgodnych z prawem lecz niezgodnych  

z zamiarem ustawodawcy operacji prowadzących do uzyskania efektywnie niższego 

opodatkowania niż teoretycznie wynikałoby to z ducha odpowiedniej ustawy (ang. 

tax avoidance
14

). 

Istnienie oraz rozmiary luki podatkowej, uzależnione są od wielu czynników, 

wśród których wymienia się w szczególności
15

:  

 działania podatników skierowane wyłącznie na obniżenie wysokości zobowią-

zania podatkowego za pomocą legalnych środków prawnych poprzez stosowa-

nie optymalizacji podatkowych,  

 zawiłość przepisów podatkowych, 

 błędy w wyliczeniu podatku niewychwycone przez aparat skarbowy,  

 podatek nieodprowadzony w wyniku upadłości podatników VAT,  

 brak wydajności aparatu skarbowego w kontroli i poborze należnych podat-

ków, które mu zostały ujawnione.  

Według szacunków Eurostatu, różnica między eksportem do Polski raportowa-

nym przez kraje UE, a ewidencjonowanym w Polsce importem towarów istnieje, 

wciąż powiększająca się, luka
16

. Dynamikę bezprawnych uszczupleń dochodów 

Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, przedstawiła w raporcie z 31 marca 2014 

roku Najwyższa Izba Kontroli. 
 

Tabela 2 

Wielkość uszczupleń dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT 

Badany okres Wielkość uszczupleń VAT 

2011 rok 2 mld 565,6 mln zł 

2012 rok 4 mld 25,5 mln zł  

Pierwsze półrocze 2013 roku 3 mld 167,5 mln zł  

Źródło: Zwalczanie oszustw podatkowych, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2014, s. 8.  
 

Jak wynika z raportu PricewaterhouseCoopers oraz Instytutu Badań Struktural-

nych Straty skarbu Państwa w VAT maj 2013 roku, wielkość luki podatkowej, której 

znaczną część stanowią skutki oszustw na podatku VAT, w 2012 roku jest szacowa-

na na kwotę 36,4–58,5 mld zł. Pozwoliło to na wyliczenie dziennej straty Skarbu 

Państwa w 2012 roku na kwotę około 100–160 mln zł, która wynikała m.in.  

                                                           
13 http://www.irs.gov/uac/The-Tax-Gap (15.11.2014). 
14 Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2014, s. 6. 
15 Ibidem, s. 4. 
16 Por. raport Straty Skarbu Państwa w Vat, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2014. 

http://www.irs.gov/uac/The-Tax-Gap
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z umożliwiających popełnianie przestępstw wadliwych konstrukcji podatku VAT. 

Wskazuje to jak poważnym problemem są skutki tych przestępstw
17

. 

Według raportu Komisji Europejskiej na temat ubytku dochodów z VAT sza-

cuje się, że w 2012 roku w wyniku nieprzestrzegania przepisów lub braku poboru 

podatków straty w dochodach z VAT sięgnęły 177 mld euro
18

. 

 
Tabela 3 

Straty w dochodach z podatku VAT w krajach UE w latach 2011–2012 

 2011 2012 

Kraj strata z VAT  

(mln euro) 

strata z VAT 

(%) 

strata z VAT  

(mln euro) 

strata z 

VAT (%) 

AT (Austria) 3563 13 3244 12 

BE (Belgia) 3650 12 2991 10 

BG (Bułgaria) 1073 24 957 20 

Czechy 2356 17 3267 22 

DE (Niemcy) 21 914 10 21 957 10 

DK (Dania) 2047 8 2141 8 

EE (Estonia) 214 14 255 14 

ES (Hiszpania) 12 904 19 12 412 18 

FI (Finlandia) 893 5 905 5 

FR (Francja) 22 859 14 25 583 15 

GR (Grecja) 9185 38 6651 33 

HU (Węgry) 2736 24 2971 25 

IE (Irlandia) 1338 12 1263 11 

IT (Włochy) 45 460 32 46 034 33 

LT (Litwa) 1377 36 1436 36 

LU (Luksemburg) 145 5 204 6 

LV (Łotwa) 812 37 818 34 

MT (Malta) 213 29 241 31 

NL (Holandia) 1645 4 2000 5 

PL (Polska) 6955 19 9317 25 

PT (Portugalia) 1819 11 1228 8 

RO (Rumunia) 8970 44 8841 44 

SE (Szwecja) 1412 4 2886 7 

SI (Słowenia) 282 9 270 9 

SK (Słowacja) 2304 33 2787 39 

UK (Wielka Brytania) 15 041 10 16 557 10 

UE – 26 krajów 171 167 16 177 220 16 

Źródło: Update Report to the Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27, Eu-

ropean Commission, Warsaw 2014, s. 16. 

 

Ubytek dochodów z VAT to różnica między oczekiwanymi dochodami z VAT 

a podatkiem VAT faktycznie pobranym przez władze krajowe. Choć nieprzestrze-

                                                           
17 K. Nowak, Wybrane zagadnienia dotyczące działalności tzw. słupów w ramach 

zorganizowanych grup przestępczych dopuszczających się oszustw podatkowych w związku  

z obrotem wyrobami stalowymi, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10 (6), 

s. 172. 
18 Update Report to the Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27, European 

Commission, Warsaw 2014, s. 7. 
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ganie przepisów jest bez wątpienia ważnym czynnikiem przyczyniającym się do 

spadku dochodów, ubytek dochodów z VAT nie jest tylko skutkiem nadużyć finan-

sowych. Nieregulowanie należności z tytułu VAT wynika między innymi z upadło-

ści i niewypłacalności, błędów statystycznych, opóźnień w płatnościach i unikania 

płatności w drodze rozwiązań prawnych. 

 

 

Konsekwencje oszustw podatkowych 

  

Uciekanie od płacenia podatków niesie za sobą wiele negatywnych społecznie 

konsekwencji. Wśród nich można wyróżnić najważniejsze: 

 spadek wpływów budżetowych, jest to najbardziej elementarny i bezpośredni 

skutek unikania płacenia podatków, które są głównym dochodów budżetu pań-

stwa, 

 różne grupy płatników podatków mają różne możliwości uciekania się od ich 

płacenia; następuje niepożądana redystrybucja strumienia dochodów od oby-

wateli uczciwych do nieuczciwych; dla tych, którzy w systemie podatkowym 

widzą narzędzie do wyrównywania nierówności społecznych, dodatkowym ar-

gumentem jest fakt, że najczęściej od płacenia podatków uciekają ludzie bogat-

si co zmniejsza zakres redystrybucji
19

, 

 uciekanie od płacenia podatków może zniekształcić względną rentowność 

poszczególnych gałęzi gospodarki – gałęzie słabe i nieefektywne mogą sztucz-

nie podwyższać swą konkurencyjność, jeżeli z pewnych względów mają one 

przyzwolenie na unikanie opodatkowania
20

, 

 oszustwa podatkowe mają demoralizujący wpływ na innych podatników, po-

wodują narastanie poczucia niesprawiedliwości, gdy nie wszyscy mają jedna-

kowe możliwości uchylania się od podatków, osłabiają funkcje redystrybucyj-

ną i motywacyjna podatków
21

, 

 prowadzą do nieuczciwej konkurencji, gdyż podmioty niepłacące podatków 

mają silniejszą pozycje rynkową. 

 

 

Podsumowanie 

 

Walka z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania jest 

bardzo istotna, zarówno w kontekście ochrony dochodów krajowych budżetów, jak  

i wiary obywateli w sprawiedliwość i skuteczność systemów podatkowych. Nie 

ulega wątpliwości, że wpływy z podatku VAT są kluczowym składnikiem polskiego 

budżetu. W związku z powyższym, tym pilniejszym i poważniejszym zadaniem 

                                                           
19 A. Klonowska, Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem, Zeszyty Naukowe nr 778 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 221. 
20 J. Kudła, Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania 

podatków, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2004, s. 13. 
21 A. Krajewska, Podatki – Unia Europejska, Polska, Kraje Nadbałtyckie, PWE, Warszawa 

2002,  s. 233–237. 
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wydaje się być skuteczne przeciwdziałanie oszustwom umożliwionym przez kon-

strukcję podatku od towarów i usług. 

Reformy wymaga system podatku VAT zarówno na poziomie krajowym, jak  

i Unii Europejskiej, gdyż jego funkcjonowanie w obecnym kształcie jest jednym  

z głównych powodów gigantycznych strat finansowych Unii Europejskiej. Wśród 

proponowanych zmian w systemie podatku VAT pojawiają się następujące: zasto-

sowanie mechanizmu odwróconego VAT
22

, solidarną odpowiedzialność nabywcy, 

model podzielonej płatności (ang. split payment model), model centralnej bazy mo-

nitorującej VAT (ang. Central VAT monitoring database model), model standardo-

wego pliku audytowego (ang. standard audit file for tax SAFT), model certyfikowa-

nego podmiotu rozliczającego VAT (ang. certified VAT service provider) oraz mo-

del certyfikowanego oprogramowania do rozliczania VAT. 
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WSPARCIE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW  

PRZEZ SYSTEM PODATKOWY 

 

Streszczenie 

 

Wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw budzi wiele kontro-

wersji. Z politycznego punktu widzenia jest to dość nośne hasło i politycy najczę-

ściej opowiadają się za działaniami tego rodzaju. W praktyce trudno jednak wes-

przeć wszystkie przedsiębiorstwa, nawet tylko te mikro i małe. Zresztą podejście 

podmiotowe, czyli wspieranie per se określonej grupy przedsiębiorstw jest raczej 

nieracjonalne i nieefektywne, nawet jeśli są to np. przedsiębiorstwa z branż techno-

logicznych. Wsparcie powinno raczej premiować określone zachowania przedsię-

biorstw, czyli mieć charakter bodźca lub premiować podmioty znajdujące się  

w określonej szczególnej sytuacji, która stawia firmę w gorszym położeniu niż inne 

podmioty gospodarcze.  

Przyglądając się preferencjom fiskalnym w Polsce, trzeba stwierdzić, że doty-

czą one w zasadzie trzech obszarów: zwolnienia dotacji z podatków dochodowych, 

możliwości rozliczenia straty z przeszłości oraz zwolnień w Specjalnych Strefach 

Ekonomicznych. Pozostałe, znane w świecie rozwiązania preferencyjne albo nie 

istnieją w polskim systemie podatkowym, albo skala ich stosowania jest marginalna. 

Czy zatem wprowadzać inne preferencyjne rozwiązania podatkowe dla małych  

i średnich przedsiębiorstw? Na to pytanie trudno odpowiedzieć tym bardziej, że jak 

pokazują badania przeprowadzone przez Radę Podatkową Lewiatan większość  

z przepytanych osób opowiada się za brakiem przywilejów podatkowych dla sektora 

MSP. Niewątpliwie przy wprowadzaniu nowych ulg niezbędna jest ostrożność  

i rzetelna kalkulacja kosztów i korzyści. 

 

Słowa kluczowe: preferencje podatkowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, wsparcie 

dla podmiotów gospodarczych 

 

 

Wsparcie podmiotów gospodarczych 

 

Sektor przedsiębiorstw można wspierać na wiele sposobów. Interwencja pu-

bliczna może mieć charakter bezpośredni lub systemowy
1
. Interwencja bezpośrednia 

                                                 
1 A. Rogut, B. Piasecki, Główne kierunki polskiej innowacyjności. Podstawowe czynniki 

warunkujące kreowanie i powstawanie innowacji, Łódź, wrzesień 2010, Przygotowano na 

zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regional-

nego, s. 27. 
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to przede wszystkim subsydia, granty i dotacje. Mankamentem tych rozwiązań jest 

ich pozarynkowy i wybiórczy charakter, wynikający głównie z tego, że o wsparciu 

decyduje decydent. Istnieją także rozwiązania systemowe, w które bez wątpienia 

wpisują się preferencyjne rozwiązania podatkowe. Warto zauważyć, że preferencje 

podatkowe mogą mieć charakter: 

 podmiotowy – dotyczą wszystkich podmiotów o określonych cechach struktu-

ralnych (np. małe firmy, przedsiębiorstwa z określonej branży, firmy prowa-

dzone przez kobiety), 

 bodźcowy – premiujący podmioty gospodarcze za określone działania (np. za 

inwestycje określonego rodzaju, za zatrudnienie osób niepełnosprawnych), 

 sytuacyjny – dotyczą podmiotów, które znajdują się w określonej sytuacji (np. 

przedsiębiorstwa, które poniosły stratę, firmy młode, przedsiębiorstwa działa-

jące na rynku zagranicznym), 

 mieszany – dotyczą podmiotów wyszczególnionych ze względu na kilka  

z powyższych kryteriów. 

Problemem otwartym cały czas pozostaje kwestia czy wspierać przedmioty 

określonej kategorii, takie jak na przykład mikro i małe przedsiębiorstwa, a jeśli tak 

to czy za pomocą instrumentów podatkowych.  Jeśli wspierać przez system podat-

kowy to do rozwiązania pozostaje kwestia charakteru preferencji: podmiotowa, 

bodźcowa czy sytuacyjna? Ważna w ocenie konieczności stosowania preferencji 

fiskalnych jest również opinia podmiotów, których rozwiązania mają dotyczyć. 

Odpowiedź na pytanie czy przedsiębiorcy oczekują preferencji podatkowych, czy 

nie, nie jest wcale taka oczywista.  No i ostatnia istotna kwestia to problem skali 

obecnego i docelowego wsparcia za pomocą rozwiązań podatkowych polskich 

przedsiębiorstw w ogóle, a najmniejszych w szczególności. Te wszystkie zagadnie-

nia są przedmiotem niniejszego artykułu. 

 

 

Uzasadnienie wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw najczęściej uzasadnia się przez 

wykazanie roli jaką odgrywają te podmioty w gospodarce. Wydaje się jednak, że 

pytanie czy przedsiębiorstwa tej kategorii są kluczowe dla gospodarki jest cały czas 

otwarte. Mówiąc o  roli małych i średnich przedsiębiorstw, trzeba mieć na względzie 

przede wszystkim firmy, które mają perspektywy rozwoju, jednak nie wszystkie je 

mają. W Polsce na koniec 2012 roku było zarejestrowanych 2,24 mln
2
 samozatrud-

nionych. Zdecydowaną większość tych podmiotów utworzono jako substytut pracy 

na etacie, a prowadzący przedsiębiorstwo samozatrudnieni nie zamierzają nikogo 

zatrudniać ani rozwijać się w znaczący sposób. Mało tego z fiskalnego punktu wi-

dzenia, biorąc pod uwagę preferencje w zakresie podatków dochodowych i ubezpie- 

                                                 
2 A. Cieślak-Wróblewska, Coraz mniej pracujących na własny rachunek, „Rzeczpospolita”, 

17.04.2013. 
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czeń społecznych
3
 dla samozatrudnionych w stosunku do etatowych pracowników, 

można by było widzieć nawet pewne zagrożenie dla dochodów publicznych wynika-

jące z dużego odsetka samozatrudnionych. Biorąc pod uwagę tę perspektywę, lepiej 

byłoby, żeby samozatrudnieni pracowali na etacie. Warto także pamiętać, że prefe-

rencyjne rozwiązania mogą zniekształcać rynek w sensie nieoptymalnej alokacji 

zasobów w podmiotach mniejszych, podczas gdy wiadomo, że efektywniejsza była-

by alokacja zasobów (w tym także zasobów ludzkich) w firmach większych
4
. 

Wydaje się również, że rola small businessu jako całości w dzisiejszych cza-

sach jest uwypuklana nieco na wyrost. Badacze, którzy biorą pod uwagę dane staty-

styczne często je nadinterpretowują, bo niekoniecznie trzeba przypisywać olbrzymią 

rolę grupie stanowiącej 99,8%
5
 populacji przedsiębiorstw (taki odsetek stanowi 

sektor MSP w UE) wytwarzającej 58,1% wartości dodanej przez przedsiębiorstwa 

ogółem i zatrudniającej 66,9% pracowników w sektorze przedsiębiorstw. Z pewno-

ścią, gdyby spojrzeć na dane opisujące duże firmy, których jest tylko 0,2% w całej 

populacji  przedsiębiorstw, wytwarzające 41,9% wartości dodanej i zatrudniające 

33,1% pracowników, należałoby stwierdzić, że to duże firmy są bardziej efektywne. 

Również posługiwanie się danymi względnymi, np. wartość dodana na jednego 

pracownika
6
, stawia duże firmy na pierwszym miejscu. Oczywiście ktoś może 

stwierdzić, że stawianie sektora MSP w opozycji do firm dużych jest pozbawione 

sensu, bo i jedne i drugie są elementarną częścią współczesnych gospodarek, tym 

niemniej wartości liczbowych nie należy tracić z pola widzenia i ich nadinterpreto-

wywać.  

Small bussines kojarzy się najczęściej pozytywnie. Należy pamiętać, że oprócz 

wpływu łatwo mierzalnego tej kategorii przedsiębiorstw na gospodarkę, często mó-

wi się o korzyściach i efektach zewnętrznych, niemierzalnych takich jak np. rozwój 

klasy średniej (rys. 1). 

Analizując rolę małych i średnich firm w gospodarce, trzeba stwierdzić, że: 

 ich udział w PKB jest znaczący, choć w przeliczeniu na pracownika mniejszy 

niż w dużych firmach; trzeba pamiętać, że wartość dodana wytworzona przez 

sektor w latach 2009–2013 wzrosła o 1,11%, podczas gdy dużych firm spadła  

o 0,03%,  

 w sektorze MSP jest zatrudniony spory odsetek pracowników, choć w latach 

2009–2013 zatrudnienie w sektorze spadło o 0,51%, podczas gdy w dużych 

podmiotach gospodarczych wzrosło o 0,08%, 

 innowacyjny jest tylko niewielki odsetek małych firm
7
, 

                                                 
3 Chodzi o uproszczone formy opodatkowania podatkiem dochodowym, zwolnienie z VAT 

oraz wysokość składek ZUS w pierwszych dwóch latach działalności, a także w okresie póź-

niejszym w porównaniu do pracowników zarabiających przynajmniej 60% średniej krajowej. 
4 J. Freedman, Small Business Taxation: Policy issues and the UK, w: Taxing Small Business 

- Developing Good Tax Policies, red. N. Warren, Australian Tax Research Foundation, Con-

ference Series 23, 2003, s. 14–18. 
5 Annual Report on European SMEs 2013/2014 – A Partial and Fragile Recovery, Final 

Report – July 2014, European Commission, s. 14. 
6 Taka miara w opinii autora jest sprawiedliwa w ocenie wkładu poszczególnych przedsię-

biorstw w rozwój gospodarczy. 
7 Annual Report on European… , s. 86. 
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 44% firm sektora MSP jest zinternacjonalizowanych; podmioty te charaktery-

zuje wyższy niż w przypadku firm działających na rynkach wewnętrznych 

wzrost obrotów, zatrudnienia i innowacyjności
8
, 

 zaletą branż zdominowanych przez małe firmy jest konkurencja w nich panują-

ca, 

 warto też pamiętać, że przedsiębiorcy budują klasę średnią, o ich pozytywnym 

oddziaływaniu na sferę społeczno-gospodarczą nikogo nie trzeba przekony-

wać; dbają o transparentność regulacji, ograniczają napięcia i konflikty spo-

łeczne, powodują, że społeczeństwo jest bardziej przewidywalne
9
.  

 

 
 

Rysunek 1. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na gospodarkę 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Oprócz roli sektora MSP jako całości często potrzebę wsparcia tej grupy 

przedsiębiorstw uzasadnia się w inny sposób. Nie należy zapominać o występującej 

czasami zawodność rynku, przejawiającej się chociażby asymetrią informacji na 

rynku kredytu bankowego lub rynku innych źródeł finansowania
10

. Dodatkowo 

zwraca się uwagę na to, że w niektórych obszarach monopolistyczna pozycja dużych 

firm rodzi problemy w wejściu na rynek mniejszych konkurentów. Często uwypukla 

                                                 
8 Internationalization of European SMEs – Final Report, European Commission 2010,  

s. 8, 18.  
9 J.S. Mill, Zasady ekonomii politycznej, Warszawa 1995, za: Polityka gospodarcza, red.  

H. Ćwikliński, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 208. 
10 D. Bruce, M. Mohsin, Tax Policy and Entrepreneurship: New Times Series Evidence, 

„Small Business Economics” 2006, nr 26, s. 409. 
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się również regresywną naturą wielu obciążeń fiskalnych, w tym także kosztów 

podporządkowania się regulacjom (ang. compliance costs)
11

. 

Czy zatem wspierać małe firmy? Wielu badaczy twierdzi, że nawet jeśli jest 

sens wspierania nowych podmiotów gospodarczych, firm rosnących czy przedsię-

biorczości jako takiej, to mimo wszystko wspieranie małych i średnich przedsię-

biorstw per se jest raczej nieracjonalne i nieefektywne
12

. Poza tym należy pamiętać, 

że mała firma to coś relatywnego. Oczywiście istnieją różne definicje, ale najczę-

ściej zastosowane w nich kryteria ilościowe nie zawsze pokrywają się z kryteriami 

jakościowymi, a w precyzyjnym stosowaniu ulg raczej pomagają kryteria jakościo-

we a nie ilościowe. Warto mieć świadomość, że małe firmy to nie zawsze – firmy 

nowe, przedsiębiorczy właściciele czy rosnące i kreujące miejsca pracy podmioty 

gospodarcze.  

 

 

Dysfunkcje w uzasadnieniu podejścia podmiotowego do wsparcia przed-

siębiorstw – przykład firm technologicznych 

 

Wsparcie firm tylko dlatego, że są określonej wielkości najczęściej nie ma sen-

su. Trudno w ten sposób dotrzeć do grupy docelowej. Dlatego wiele wypowiedzi 

dotyczy tego, by wspierać nie podmioty sektora MSP, ale na przykład małe firmy 

technologiczne. Pojawia się więc pytanie, czy traktowanie firm technologicznych na 

preferencyjnych warunkach tylko dlatego, że są firmami technologicznymi jest sen-

sowne? W tym celu warto przyjrzeć się przykładowej argumentacji dotyczącej 

wsparcia podmiotów tej kategorii: 

1. Małe firmy technologiczne płacą proporcjonalnie wysoki podatek dochodowy 

w stosunku do wartości posiadanych aktywów. Szczególnie dużo podatku pła-

cą duże firmy typu high-tech. Ta ostatnia prawidłowość może się przyczyniać 

do „odstraszania” mniejszych firm typu high-tech od rozwoju. 

2. Wysokość bariery podatkowej jest ujemnie skorelowana z wiekiem firmy. 

Małe firmy typu high-tech to firmy często młode, zatem w ich przypadku  

w szczególności można mówić o wysokiej barierze podatkowej. 

3. Wielkość firmy jest negatywnie skorelowana z barierami podatkowymi. 

4. Firmy technologiczne są bardziej rentowne, stąd płacą więcej podatku. 

5. Firmy technologiczne mają niższą dźwignię finansową, dlatego też nie korzy-

stają  w takim stopniu jak firmy typu low-tech z osłony podatkowej z tytułu od-

setek od obcych źródeł finansowania. 

6. Firmy technologiczne najczęściej charakteryzują się niskim udziałem aktywów 

trwałych w aktywach ogółem. Oznacza to, że nie korzystają one w takim stop-

niu jak podmioty typu low-tech z amortyzacji. 

7. Technologiczne małe firmy płacą mniejsze wynagrodzenia dyrektorom i pra-

cownikom niż firmy typu low-tech, ale jeśli przyrównać płacone od wynagro-

                                                 
11 J. Freedman, Small Business…, s. 14–18. 
12 C. Crawford, J. Freedman, Small Business Taxation, The Institute for Fiscal Studies, Legal 

research paper series, Paper nr 25/2011, University of Oxford,  s. 1073–1086. 
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dzeń podatki do wartości aktywów tych podmiotów gospodarczych, to okaże 

się, że obciążenia podatkowe są wysokie
13

. 

Z pierwszym argumentem, uzasadniającym wsparcie dla małych firm techno-

logicznych, można z pewnością polemizować. Chociażby dlatego, że wysokość 

opłacanych podatków zależy od osiąganego dochodu, więc uzasadnianie konieczno-

ści wsparcia tym, że przedsiębiorstwo płaci wysokie podatki w stosunku do wartości 

sumy bilansowej nie jest sensowne. Dlaczego? Bo równie dobrze na tej podstawie 

można by stwierdzić, że wsparcia wymagają na przykład firmy z branży doradztwa 

biznesowego. Przedsiębiorstwa te również płacą wysokie podatki w stosunku do 

wartości aktywów. 

Również drugi argument nie do końca wydaje się sensowny. Można się zgo-

dzić, że firmy typu high-tech to raczej firmy młode o dużym potencjale rozwoju, ale 

oprócz firm technologicznych istnieje bardzo dużo przedsiębiorstw z innych branż, 

które też są młode. Oczywiście wiele z firm technologicznych to firmy prorozwojo-

we, jednak prorozwojowość niekoniecznie musi się wiązać z branżą, w której działa 

firma, ale raczej z osobą przedsiębiorcy, jego ambicjami i kompetencjami.  

Przytoczony trzeci argument pokrywa się w zasadzie z argumentem drugim. 

Nie wymaga zatem praktycznie komentarza, ponieważ wszystkim małym firmom 

bariery podatkowe doskwierają bardziej niż dużym podmiotom gospodarczym. 

Czwarty z argumentów wydaje się również nieco naciągany. Skoro firmy typu 

high-tech są firmami rentownymi, czyli o relatywnie wysokim dochodzie, to płacą 

one kwotowo wysokie podatki. Nie ma w tym nic dziwnego. Jeśli konstrukcja po-

datku dochodowego przewidywałaby inną podstawę opodatkowania, to może firmy  

z branży high-tech wpłacałyby na konto urzędu skarbowych niższe podatki. Pytanie, 

które należy postawić brzmi, dlaczego faworyzować rentowne firmy z branż techno-

logicznych, a nie obniżać podatków równie rentownym przedsiębiorstwom z innych 

branż. 

Pierwsze sensowne uzasadnienie pojawiające się na powyższej liście, to argu-

ment numer pięć. Faktycznie firmy technologiczne mogą mieć większy problem  

z dostępem do źródeł finansowania niż te działające w tradycyjnych branżach. Dzie-

je się tak dlatego, że w ryzykowne projekty nie inwestują banki, co przy niższym 

koszcie kredytu niż kapitału własnego może jawić się faktycznie jako przeszkoda  

w rozwoju firm z branży high-tech.   

Odnosząc się do argumentu szóstego, czyli „możliwości korzystania z amorty-

zacji” można się zastanawiać czy w ogóle ma on sens. Wydaje się, że nie. Dlaczego? 

Należy zacząć od odpowiedzi na pytanie czy amortyzacja to jakieś dobrodziejstwo 

lub bonus, czy nie. Okazuje się, że nie do końca. Faktycznie amortyzacja jest kosz-

tem, który w momencie jego wykazania nie jest wydatkiem, czyli przyczynia się do 

powstania oszczędności podatkowej. I pewnie to przede wszystkim miał na myśli 

autor przytoczonej argumentacji. Warto jednak pamiętać, że amortyzacje przedsię-

biorca sam finansuje (w momencie zakupu środka trwałego) i dodatkowo, że war-

tość amortyzacji ulega „erozji inflacyjnej”. Amortyzacja byłaby dobrodziejstwem, 

                                                 
13 P. Poutziouris, F. Chittenden, N. Michaelas, R. Oakey, Taxation and the Performance of 

Technology – based Small Firms in the U.K, „Small Business Economics” 2000, nr 14, s. 11–

36. 
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gdyby nie trzeba było jej najpierw samemu sfinansować. A jeśli ją trzeba samo-

dzielnie sfinansować, to chęć jej maksymalizacji przejawiająca się na przykład za-

kupem środków trwałych tylko po to, żeby płacić niższe podatki jest bezsensowna. 

Ostatni z argumentów, czyli relacja wysokości wynagrodzeń wypłacanych pra-

cownikom nie powinien być brany w ogóle pod uwagę przy ocenie potrzeby wspar-

cia dla małych firm technologicznych. Trudno odpowiedzieć, co mają wspólnego 

niższe niż w innych firmach wynagrodzenie do potrzeby wsparcia. 

Reasumując stwierdzić trzeba, że podejście podmiotowe we wspieraniu przed-

siębiorstw, czyli dotyczące przedsiębiorstw o określonych cechach nie ma najczę-

ściej sensu i stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami podatkowymi. Weryfi-

kacja tej tezy wymaga jeszcze pogłębionych badań, ale opisany w tym rozdziale 

przykład polemiki z argumentacją za wsparciem firm technologicznych wydaje się 

ją potwierdzać. 

 

 

Podejście bodźcowe i sytuacyjne do wsparcia małych i średnich firm a roz-

wiązania podatkowe 

 

Skoro wsparcie określonych podmiotów, wyróżnionych ze względu na pewne 

ich cechy jest średnio sensowne, może warto byłoby stosować odmienne podejście – 

bodźcowe lub sytuacyjne. Do wdrożenia takiego podejścia mogą służyć rozwiązania 

fiskalne. I nie chodzi o rozwiązania generalne, a raczej o precyzyjnie skrojone roz-

wiązania (dedykowane) dotyczące przedsiębiorstw podejmujących określone działa-

nia lub znajdujących się w precyzyjnie zdefiniowanej sytuacji. 

Rozwiązania generalne przynoszą często niejednoznaczne skutki, a na pewno 

trudno udowodnić kierunek ich działania. Dobrym przykładem są studia empiryczne 

badające wpływ podatków na decyzje osób fizycznych o rozpoczęciu działalności 

gospodarczej. Pokazują one, że wyższa stawka opodatkowania dochodów samoza-

trudnionych może powodować zarówno wzrost, jak i spadek liczby samozatrudnio-

nych
14

. 

Lepsze są raczej rozwiązania dedykowane. Choć oczywiście i ich wpływ nie 

zawsze jest jednoznaczny. Przykładowo, mimo że małe i średnie przedsiębiorstwa 

mają utrudniony dostęp do źródeł finansowania, to okazuje się, iż zwolnienia podat-

kowe (ang. tax relief) niekoniecznie są najlepszą odpowiedzią na niedoskonałości 

rynku finansowego
15

. 

Sytuacja bywa również niejednoznaczna w przypadku innych powszechnie ak-

ceptowalnych ulg na inwestycje, w tym na inwestycje w nowe technologie. Czasami 

można mieć problem z ich odpowiednim zaadresowaniem. Z preferencji korzystają 

nie te podmioty, do których została zaadresowana pomoc. Przykładowo, przyspie-

szona amortyzacja może poprawiać funkcjonowanie leasingodawców a nie przed-

siębiorstw produkcyjnych. W takim przypadku istnieją możliwości doprecyzowania 

przepisów, ale pogarszają one przejrzystość regulacji a często i tak przedsiębior-

                                                 
14 D. Bruce, M. Mohsin, Tax Policy and…, s. 421. 
15 M. Manzo, Corporate Taxation and SMEs: the Italian experience, OECD Centre for Tax 

Policy and Administration, OECD Taxation Working Papers Series.  
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stwom leasingowym pozostawiają margines do nadużyć. Na pewno jednak lepiej 

wspierać same inwestycje w nowoczesne technologie (podejście bodźcowe),  

a nie na przykład firmy działające w określonej branży (podejście podmiotowe).  

Wsparcie mogłoby również dotyczyć niektórych sytuacji, w których znajdują 

się podmioty gospodarcze. Przykładowo, straty są dotkliwsze w firmach małych  

i młodych niż w firmach dużych i dojrzałych. Z tą argumentacją można się zgodzić, 

bo duże firmy często działają na kilku rynkach i ewentualna strata uzyskana na jed-

nym z nich od razu jest rekompensowana zyskami z innych
16

. Rozliczenie strat  

z roku bieżącego w przyszłości może dlatego wymagać dłuższego okresu oczekiwa-

nia w przypadku małych firm niż w przypadku dużych przedsiębiorstw. To może 

uzasadniać stosowanie różnych rozwiązań w zakresie rozliczania strat dla firm mło-

dych i dojrzałych. W tym przypadku zastosowanie regulacji podatkowych może 

okazać się skuteczne.  

Przeszkodą w stosowaniu preferencji podatkowych mogą być pojawiające się 

różnego rodzaju progi. Próg to wartość jakiegoś parametru opisującego podmiot 

gospodarczy, po przekroczeniu którego traci się prawo do ulgi. Dobrym przykładem 

mogą być wyniki badań dotyczących progu zwolnienia z bycia czynnym podatni-

kiem VAT w Wielkiej Brytanii
17

. Ograniczenie skali działalności może się realizo-

wać wprost, czyli przedsiębiorstwo faktycznie ogranicza swoją działalność, albo 

może się objawiać przeniesieniem części aktywności gospodarczej do szarej strefy. 

Tak czy owak pewne niepożądane zachowania podmiotów gospodarczych mogą się 

pojawić.  

Rozpatrując podejście bodźcowe i sytuacyjne trzeba pamiętać o tym, że co do 

zasady – zwolnienia i ulgi podatkowe przeczą neutralności podatkowej. Dodatkowo 

nie można zapomnieć o tym, że przedsiębiorcy niekoniecznie oczekują preferencji 

podatkowych. Bardzo często większą wartość ma dla właścicieli firm prostota  

i zrozumiałość rozwiązań podatkowych
18

. 

Jeśli chodzi o skalę wsparcia (nie o prostotę) w oczekiwania podatników-

przedsiębiorców zbadanych przez Radę Podatkową Lewiatan wpisują się rozwiąza-

nia obowiązujące obecnie w polskim systemie podatkowym.  Zgodnie z raportami 

Ministerstwa Finansów
19

 wartość preferencji podatkowych w 2013 roku wyniosła 

około 9,5 mld zł
20

. Około 7% z tej kwoty trafia do płatników podatku dochodowego 

od osób fizycznych. Reszta trafia do podatników CIT. W ogólnej kwocie preferencji 

największy udział stanowi zwolnienie z podatku dotacji, dopłat i subwencji. Drugi 

co do wartości tytuł do ulg, to rozliczenie straty z lat ubiegłych. I w końcu ostatnia 

istotna ulga to zwolnienie dochodów podmiotów działających w Specjalnych Stre-

fach Ekonomicznych (SSE). Reszta ulg przewidzianych w polskim systemie podat-

kowym ma marginalne znaczenie.  

                                                 
16 J. Freedman, Small Business Taxation…, s. 14–18. 
17 P. Przepióra, Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach – dyskusja  

o neutralności i kształcie regulacji podatkowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 

2009, s. 104. 
18 Szerzej zob. R. Iniewski, Model podatkowy MŚP - Zasady opodatkowania Małych i Śred-

nich Przedsiębiorstw – Analizy – Rekomendacje, Rada Podatkowa Lewiatan, Warszawa 2013. 
19 Szerzej zob. Wartość preferencji podatkowych, Zał. B, Ministerstwo Finansów 2014. 
20 Są to ulgi w podatkach dochodowych dotyczące przedsiębiorstw. 
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Oczywiście próba odpowiedzi na pytanie czy system preferencji fiskalnych 

skierowanych do sektora przedsiębiorstw w Polsce ma odpowiedni zakres wymaga 

pogłębionych badań. Stwierdzić trzeba, że obecnie ulgi mają raczej charakter bodź-

cowy lub sytuacyjny. Pomijając uproszczone formy opodatkowania, nie wspiera się 

przedsiębiorstw o określonych cechach. Takie podejście wydaje się być uzasadnio-

ne. Warto pamiętać jednak, że w Polsce istnieje też przynajmniej kilka ulg podatko-

wych, które w obecnym kształcie są zbędne w systemie podatkowym, ze względu na 

znikomą liczbę podmiotów korzystających z nich
21

.  

 

 

Podsumowanie 

 

Wsparcie określonej grupy przedsiębiorstw per se nie wydaje się być sensow-

ne.  Lepiej wspierać określone działania firm lub podmioty gospodarcze znajdujące 

się w sprecyzowanej sytuacji. Temu drugiemu podejściu mogą służyć rozwiązania  

w zakresie regulacji podatkowych. Należy jednak pamiętać o wielu ograniczeniach 

w ich stosowaniu, między innymi takich jak: 

 problem dotarcia ze wsparciem do grupy docelowej,  

 preferencje, a raczej wbudowane w nie wartości progowe mogą hamować 

rozwój przedsiębiorczości, 

 stosowanie rozwiązań podatkowych ma sens tylko wtedy, jeśli niedoskonałość 

rynku jest czymś oczywistym  (np. w przypadku dostępu małych firm do kre-

dytu bankowego) a skala skutków tej niedoskonałości duża. 

Nie mniej ważna jest sama potrzeba wsparcia i procedura wprowadzenia ulg. 

Preferencje podatkowe powinny być pożądane przez przedsiębiorców, a koszty ich 

wprowadzenia oraz podporządkowania się im powinny być niskie. Ale absolutnie 

najważniejszym atrybutem preferencji fiskalnych dla przedsiębiorstw powinien być 

efekt mnożnikowy. Innymi słowy – jedna złotówka zaoszczędzona przez przedsię-

biorstwo dzięki preferencjom powinna skutkować efektami wycenianymi na zdecy-

dowanie wyższą kwotę niż jeden złoty. Zdecydowanie wyższą, bowiem korzyści 

powinny pokrywać również koszty operacyjne wprowadzenia nowej regulacji po-

datkowej. Często wydaje się, że wprowadzając preferencje fiskalne o efekcie mnoż-

nikowym najczęściej się zapomina
22

.   
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SUPPORT OF MICRO AND SMALL FIRMS BY THE TAX SYSTEM 
 

Summary 

 

Public aid for SME’s evokes many controversy. Politicians generally support this idea. 

In practice, it is difficult to support all companies, even just the micro and small. Anyway 

subjective approach of supporting "per se" a particular group of companies is rather irrational 

and inefficient, even if they are e.g. technological companies. Support should rather reward 

certain behaviors of enterprises (incentive approach) or reward enterprises in a specific situa-

tion which puts the company unfairly disadvantaged (situational approach). 

Analyzing fiscal preferences in Poland, it is clear that they basically refer to three areas: 

grant exemptions from income taxes, the possibility of past losses deduction and the exemp-

tions in Special Economic Zones. Other preferential solutions, known around the world do not 

exist in the Polish tax system or the scale of their use is marginal. So other preferential tax 

solutions for small and medium-sized enterprises should be introduced or not? This question 

is difficult to answer. According to researches carried out by Lewiatan Council Tax most of 

the interviewed people are in favor of the lack of tax benefits for the SME sector. Undoubted-

ly, the introduction of new incentives require reliable calculation of costs and benefits. 
 

Keywords: fiscal preferences, small and medium-sized enterprises, public aid for enterprises 
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