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WSTĘP 

 

 

Dziesiąta konferencja pt. Mikrofirma. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro  

i małych przedsiębiorstw to okazja do świętowania podwójnego jubileuszu. Pierw-

szym jest 70-lecie urodzin prof. Bogusława Walczaka, drugim natomiast 10-lecie 

Mikrofirmy. 

Przez 10 lat problematyka prezentowana w publikowanych artykułach zmienia-

ła się wraz ze zmianami społeczno-gospodarczym, zachodzącymi w otoczeniu mikro 

i małych przedsiębiorstw. 

Zachowanie wysokiej jakości naukowej publikowanych artykułów wymaga ich 

oceny przez recenzentów o poważnym autorytecie naukowym. Chciałabym więc 

złożyć wszystkim dotychczasowym i przyszłym recenzentom publikowanych arty-

kułów serdeczne podziękowania. 

W konferencji udział biorą znakomici praktycy, przedstawiciele mikro i ma-

łych przedsiębiorstw, organizacji grupujących te przedsiębiorstwa oraz przedstawi-

ciele środowisk akademickich z Polski i zagranicy.  

Już od 10 lat Partnerem Konferencji jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. 

Bardzo dziękuję naszemu Partnerowi za wieloletnie wsparcie, a szczególnie dzięku-

ję Pani Prezes – dr Barbarze Bartkowiak, która, oprócz wnoszonego wkładu meryto-

rycznego, 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 przemyślenia teore-

tyczne z ich zastosowaniami praktycznymi w działalności mikro i małych przedsię-

biorstw. 

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim naszym autorom i uczestni-

kom. Bez Państwa udziału nie byłoby możliwe zorganizowanie konferencji na tak 

wysokim poziomie merytorycznym. Dzięki Państwa artykułom i zaangażowaniu 

dotrwaliśmy już do dziesiątej, jubileuszowej edycji, a przed nam kolejne wyzwania. 

Bardzo dziękuję Patronom naszej Konferencji. Wszystkim osobom, które przy-

czyniły się do powstania tej książki przekazuję wyrazy wielkiego szacunku i sympa-

tii. Dziękuję bardzo pracownikom Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szcze-

cińskiego za sprawne wydanie książki, a Panu Pawłowi Strzeleckiemu za cierpli-

wość i sumienność w technicznym jej opracowaniu. Dziękuję również moim współ-

pracownikom z Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, na których pomoc mogłam 

zawsze liczyć. 

 

 

 

Aurelia Bielawska 
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Jubileusz 70. urodzin dr hab. prof. US Bogusława Walczaka 

 

Dr hab. Bogusław Walczak prof. US związał się ze szczecińskim ośrodkiem nauko-

wym, początkowo studiując na Wydziale Inżynie-

ryjno-Ekonomicznym Transportu Polityki Szczeciń-

skiej, które ukończył w 1968 roku ze stopniem ma-

gistra oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie 

Szczecińskim, które ukończył w 1973 roku. W 1976 

roku obronił pracę doktorską na temat „Analiza 

zmian w strukturze taboru wagonowego na podsta-

wie badań nad zmianami w przewozach ładunko-

wych” napisaną pod kierunkiem prof. dra Przemy-

sława Małka. Kolejnym etapem rozwoju naukowego 

prof. Bogusława Walczaka było uzyskanie w 1987 

roku stopnia doktora habilitowanego nauk ekono-

micznych na podstawie oceny dorobku naukowego  

i przedłożonej Radzie Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Szczecińskiego rozprawy habilitacyjnej „Ekonomiczne znaczenie 

jakości usług transportowych w przewozach ładunków” opublikowanej przez Ośro-

dek Badawczy Ekonomiki Transportu w Warszawie. 

Od 1 października 1991 roku prof. Bogusław Walczak rozpoczął pracę na Wy-

dziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, początkowo w Katedrze 

Transportu Kolejowego, a następnie w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Wy-

działu Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1999 roku 

został mianowany przez JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. 

Waldemara Tarczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu 

Szczecińskiego. 

Podatki i polityka fiskalna państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw i sektora 

samorządowego a także finanse przedsiębiorstw to przedmiot zainteresowań nauko-

wych prof. Bogusława Walczaka. Znajduje to wyraz w prowadzonych od ponad 

dwudziestu lat zajęciach z przedmiotów: finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne, 

systemy podatkowe Polski, systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej; licznych 

materiałach dydaktycznych, a także na prowadzonych wykładach na studiach licen-

cjackich, magisterskich, doktoranckich i studiach podyplomowych zakresu polityki 

fiskalnej państw Unii Europejskiej. Zainteresowania naukowe prof. Bogusława 

Walczaka odzwierciedla również wyróżniający się  dorobek naukowy i naukowo-

badawczy, liczący ponad 110 pozycji, w tym ponad 50 referatów opublikowanych 

na konferencjach naukowych, recenzje wydawnicze, współautorstwo w skryptach, 

redakcje naukowe, ekspertyzy. Jest promotorem dwóch doktorów oraz autorem 

licznych recenzji prac doktorskich. 

W latach 20022010 pełnił przez dwie kadencje funkcję członka Państwowej 

Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Jest 

członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa 

Finansów i Bankowości. 

Prof. Bogusław Walczak będąc członkiem zespołu Katedry Finansów Przed-

siębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 
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od 10 lat wraz z Katedrą organizuje cykliczną Konferencję Naukową „Uwarunko-

wania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA”. 

 

Szanowny Panie Profesorze, 

z okazji Pańskiego Jubileuszu – Siedemdziesiątej Rocznicy Urodzin, pragniemy 

złożyć na ręce Pana Profesora nasze najlepsze myśli oraz serdeczne życzenia. 

Wielki i znaczący dorobek naukowy Pana Profesora budzi nasz szczególny szacunek 

i uznanie. Korzystając z nadzwyczajnej okoliczności pragniemy podziękować Panu 

Profesorowi za lata współpracy. Dziękujemy Panie Profesorze za mądrość, okazaną 

życzliwość i serdeczny uśmiech.  

Prosimy przyjąć życzenia Dobrego Zdrowia oraz osobistej pomyślności. 

 

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa  

Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

 

Prof. dr hab. Aurelia Bielawska 

Kierownik Katedry 

 

dr Anna Bera 

dr Magdalena Brojakowska 

dr Dominika Kordela 

dr Dariusz Pauch 

dr Maciej Pawłowski 

dr Sławomir Zarębski 
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  ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 799 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 111 2014 

 

 

 

MAGDALENA BALIŚ 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach 

 

 

INKORPORACJA JAKO SPOSÓB REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU 
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Streszczenie 

 

W artykule zaprezentowano zagadnienie połączenia mikro i małych przedsię-

biorstw z branży detalicznej sprzedaży farmaceutyków w drodze fuzji przez inkor-

porację. Zaprezentowano w nim na wstępie aspekty prawne fuzji, możliwości wybo-

ru wariantu fuzji przez małe przedsiębiorstwo, motywy jakimi kierują się przedsię-

biorcy podejmując decyzję o fuzji oraz specyfikę zjawiska fuzji w małych przedsię-

biorstwach. Omówiono także metodologiczne aspekty zastosowania studium przy-

padku w badaniu zjawiska. Następnie poddano analizie specyfikę fuzji na rynku 

farmaceutycznym na podstawie przepisów prawa farmaceutycznego. W końcowej 

części artykułu zaprezentowano analizę studium przypadku operacyjnego przebiegu 

fuzji oraz korzyści uzyskane w wyniku tego procesu przez biorące w nim udział 

przedsiębiorstwa.   

 

Słowa kluczowe: fuzja, inkorporacja, mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębior-

stwo, studium przypadku 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zjawisko grupowania się i koncentracji spółek znane jest w gospodarce krajów 

kapitalistycznych od końca XIX wieku. Zgrupowania te tworzone były przede 

wszystkim pod kątem rozwoju przedsiębiorstw i ich rosnącego zapotrzebowania na 

kapitał finansowy, dążenia do zwiększenia efektywności ekonomicznej i sprawności 

zarządzania w organizacjach łączących zalety dużych firm (siła ekonomiczna)  

i małych podmiotów (przedsiębiorczość) oraz omijania systematycznie udoskonala-

nych przepisów antymonopolowych
1
. Dziś zjawisko to nie tylko nie straciło na zna-

czeniu, ale coraz bardziej się intensyfikuje. We współczesnej gospodarce zauważyć 

można rosnącą popularność aliansów między przedsiębiorstwami oraz fuzji i prze-

jęć. Wynika to przede wszystkim z chęci wspólnego zdobycia zwiększonego udziału 

w rynku, ekonomizacji działalności, która wynika z oczekiwanego uzyskania pożą-

                                                 
1 O. Grabiec, Formy koncentracji kapitału, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 

Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2010, s. 57. 
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danego  efektu skali, uzyskania efektu integracji poziomej lub pionowej, podzielenia 

się ryzykiem i kosztami podejmowanych przedsięwzięć
2
. 

W związku z tym rodzi się pytanie, czy taka integracja gospodarcza przedsię-

biorstw, której przejawem są fuzje, przejęcia i alianse zarezerwowana jest tylko  

i wyłącznie dla dużych podmiotów, czy też procesy te mogą zaistnieć jako element 

realizacji strategii rozwoju także w odniesieniu do małych przedsiębiorstw?  

Próbą odpowiedzi na to pytanie jest zaprezentowane w artykule studium przy-

padku fuzji przez inkorporację czterech przedsiębiorstw (spółek jawnych) z branży 

handlu detalicznego artykułami farmaceutycznymi.  

 

 

1. Uwagi metodologiczne 

 

W odniesieniu do zjawisk ekonomicznych, będących przedmiotem artykułu, 

przyjęto jako metody badawcze studium przypadku – decydując się na to wzięto pod 

uwagę, że jest to jedna z metod badawczych wykorzystywanych w nurcie jakościo-

wym badań z zakresu zarządzania, która może być z powodzeniem stosowana do 

opisu złożonej rzeczywistości organizacyjnej. Studium przypadku to szczegółowy 

opis rzeczywistego obiektu, zjawiska czy procesu, przeprowadzony w celu określe-

nia przyczyn, przebiegu i uwarunkowań, interakcji z innymi obiektami lub zjawi-

skami oraz rezultatów występowania danego procesu lub funkcjonowania pewnego 

obiektu w określonych warunkach i kontekście
3
.  

Wnikliwe rozważania na temat wykorzystania metody studium przypadku  

w naukach o zarządzaniu przedstawił W. Czakon
4
, zwracając uwagę na cele wyko-

rzystania tej metody oraz procedurę jej stosowania w praktyce badawczej. Cele 

studiowania przypadków zarządzania zostały tu podzielone na trzy grupy: 

1. Cele teoriotwórcze – związane z rozwijaniem lub uzupełnianiem istniejących 

teorii, stosowane szczególnie w warunkach niedostatecznego rozpoznania ist-

niejących zjawisk. Prowadzą do sformułowania propozycji cech zjawiska, opi-

su zależności między obiektami lub charakterystyki dynamiki określonego wy-

cinka rzeczywistości. W efekcie możliwe jest sformułowanie hipotez wymaga-

jących następnie testowania na większych populacjach. 

2. Cele związane z testowaniem teorii, co realizowane jest głównie przez 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, 

                                                 
2 Ibidem, s. 60. 
3 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. 
4 W. Czakon,  Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu, w: Pod-

stawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon,  Oficyna  Wolters Klu-

wer Business, Warszawa 2011, s. 45–61. 



 Inkorporacja jako sposób realizacji... 17 

 

szkoleniowy oraz inspirujący, co związane jest przede wszystkim z dydaktycz-

ną rolą tego podejścia badawczego. 

Jako, że zjawisko fuzji w sektorze małych przedsiębiorstw ciągle nie jest wy-

starczająco rozpoznane i w pełni udokumentowane, studium przypadku wydaje się 

być właściwą metodą, która spełni w tym wypadku cele teoriotwórcze i aplikacyjne.  

 

 

2. Teoretyczne aspekty procesu fuzji 

 

Poszukując odpowiedzi na pytanie czy proces koncentracji kapitału jakim jest 

fuzja przez inkorporację może zaistnieć jako element strategii rozwojowej małego 

przedsiębiorstwa należy zauważyć za H. Zadorą, że proces koncentracji kapitału 

natrafia na naturalną granicę – jest nią forma własności, w jakiej funkcjonuje przed-

siębiorstwo. Najprostszą formą własności jest przedsiębiorstwo jednoosobowe. To 

etap rozwoju przedsiębiorstwa, któremu towarzyszy personifikacja kapitału. Kapitał 

jest identyfikowany z przedsiębiorcą, a ten będąc jego absolutnym właścicielem, ma 

na nim też absolutną władzę. Skala koncentracji kapitału jednoosobowego w przed-

siębiorstwie wyznacza jednak też granicę możliwej skali działania w ramach kompe-

tencji jednoosobowego właściciela. W tym, czyli w niskiej koncentracji kapitału, 

upatruje się anachronizmu jednoosobowego przedsiębiorstwa. Potrzeba przesunięcia 

granicy koncentracji kapitału stała się główną przesłanką zmiany formy działania 

opartej na własności ułamkowej, dzięki czemu mógł też się zwiększyć zakres dzia-

łalności i przesunęła się granica wzrostu przedsiębiorstwa
5
. 

Pojawienie się w małym przedsiębiorstwie kapitału ułamkowego, głównie  

w postaci form prawnych jakimi są spółki jawne i spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością rodzi dalsze możliwości koncentracyjne – fuzje. Fuzją zazwyczaj okre-

śla się połączenie dwóch (lub więcej) początkowo niezależnych podmiotów, które  

w wyniku zawartej umowy tworzą nowy produkt. Cechą charakterystyczną tego 

procesu jest dobrowolne działanie partnerów. Mianem fuzji w polskiej terminologii 

określa się łączenie bądź połączenie przedsiębiorstw. Procesy te mogą mieć dwojaki 

charakter: jeśli w wyniku połączenia z dwóch niezależnych bytów prawnych pozo-

staje jeden, można mówić o inkorporacji bądź wcieleniu (A + B = A lub B). W sytu-

acji natomiast, gdy obie łączące się jednostki tracą osobowość prawną, a zamiast 

nich z połączonych majątków i kapitałów powstaje nowe przedsiębiorstwo, wów-

czas proces ten nazywa się konsolidacją (A + B = C)
6
.  

Motywy, które skłaniają właściciel przedsiębiorstwa do fuzji można ogólnie 

podzielić na cztery grupy
7
: 

 techniczne i operacyjne, czyli dążenie do zwiększenia efektywności działania 

przedsiębiorstwa, 

                                                 
5 H. Zadora Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz 

procedury, procesy i struktury, Wydawnictwo Naukowe UE w Katowicach, Katowice 2011, 

s. 38. 
6 M. Szczepkowska, Przejęcia i połączenia na rynku Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, 

w: Państwo i rynek w gospodarce, red. D. Kopycińska, PTE, Szczecin 2003, s. 189. 
7 Ibidem, s. 191. 
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 rynkowe i marketingowe, czyli chęć zwiększenia siły rynkowej przedsiębior-

stwa – nabywcy, 

 finansowe – czyli oczekiwanie, że w wyniku fuzji nastąpi polepszenie sytuacji 

finansowej przedsiębiorstw w niej uczestniczących, 

 menedżerskie – czyli takie, w których kadra kierownicza przedsiębiorstw ma 

motywy osobiste w realizacji fuzji takie jak premie i dodatkowo wynagrodze-

nia. 

Dokonując bardziej uszczegółowionej analizy należy stwierdzić, że motywem 

fuzji może być
8
: 

 przejęcie aktywów generujących określone przychody, 

 przejęcie wykwalifikowanego zespołu pracowników – wiedzy, doświadczenia, 

wypracowanych procedur i umiejętności współpracy – usprawnienie procesów 

w firmie, np. marketingu, wykorzystanie sieci dystrybucji, magazynów,  

 przejęcie technologii, licencji, koncesji, patentów, 

 zwiększenie udziału w rynku – przejęcie klientów, osłabienie konkurencji, 

ekspansja terytorialna, 

 rozszerzenie zakresu działalności, 

 zwiększenie możliwości produkcyjnych i kapitałowych przedsiębiorstwa, 

 stabilizacja procesu produkcji, 

 optymalizacja podatkowa, 

 poprawa struktury kapitałowej. 

Natomiast przesłanką połączenia firm działających w tej samej branży o po-

dobnym asortymencie są
9
: 

 korzyści skali, takie jak zwiększenie możliwości produkcyjnych, wzrost efek-

tywności produkcji (wspólne zasoby), poszerzenie kanałów dystrybucji, obni-

żenie jednostkowych kosztów produkcji w tym udziału kosztów stałych, 

 koncentracja sektora – zwiększenie pozycji konkurencyjnej, 

 koncentracja technologii oraz procesów produkcji, 

 zwiększenie udziału w rynku – wejście na nowe rynki, 

 dostęp do nowych technologii, licencji, patentów, produktów. 

Jak pokazuje powyższa analiza przyczyn i motywacji decydujących o prze-

prowadzeniu fuzji, proces taki jest sposobem na zwiększenie potencjału przedsię-

biorstwa i skokowy wzrost jego wartości. Należy jednak pamiętać, że łączenie firm 

oznacza także rożne problemy i koszty. Przed podjęciem decyzji należy zatem okre-

ślić dokładnie koszty z nią związane oraz porównać je z możliwymi do uzyskania 

korzyściami.  Poza tym warto zastanowić się nad alternatywnymi rozwiązaniami, na 

przykład może nie trzeba kupować całego przedsiębiorstwa, a jedynie jego część – 

majątek, pracowników lub markę. 

Łączenie przedsiębiorstw ma sens, jeżeli połączone firmy lepiej będą realizo-

wać cele strategiczne niż firmy działające osobno, przy czym dla uzyskania 

                                                 
8 J. Zdończyk, Fuzje i przejęcia spółek, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2013, s. 6. 
9 Ibidem, s. 7. 
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rzeczywistych korzyści niezwykle ważne jest dobre zarządzanie procesem połącze-

nia oraz synchronizacja działań firm łączonych jeszcze przed formalnym połącze-

niem – stopniowe wprowadzanie zmian (np. regulaminów wynagrodzeń, renegocja-

cje umów z dostawcami, zmiana oprogramowania komputerowego, wprowadzanie 

nowych procedur). Pozwoli to płynnie przejść przez proces połączenia i znaczenie 

zredukować jego koszty i komplikacje. Prognozując efekty łączenia trzeba także 

dokładnie przeanalizować, jak w wyniku łączenia zmieni się przedsiębiorstwo oraz 

jak na połączenie zareaguje rynek – dostawcy, klienci, konkurencja, a także wziąć 

pod uwagę koszty utraconych możliwości, powstałe wskutek „wybicia” firmy 

z normalnego trybu funkcjonowania i przesunięcia części środków i zasobów do 

obsługi tego procesu fuzji zamiast do prowadzenia działalności podstawowej
10

.  

Wszystkie te przesłanki powodują, że proces fuzji powinien być zaplanowany 

szczegółowo i przeprowadzony zgodnie z przewidzianym uprzednio modelem po-

stępowania. I choć pozornie może się on wydawać zbyt skomplikowany w odniesie-

niu do małego przedsiębiorstwa, to poniższe studium przypadku pokazuje, że  

w określonej sytuacji jest on wręcz niezbędny z punktu widzenia skuteczności, efek-

tywności i możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.    

 

 

3. Studium przypadku 

 

Prezentowane studium przypadku dotyczy branży detalicznego handlu artyku-

łami farmaceutycznymi i lekami. Opisuje proces fuzji przez inkorporację  

czterech spółek jawnych, który odbył się od października 2012 roku do lipca 2013 

roku na terenie województwa małopolskiego.  

 

3.1. Motywy podjęcia decyzji o fuzji 

 

Rynek detaliczny produktów farmaceutycznych i leków jest sektorem, który  

w warunkach polskiej gospodarki ciągle silnie wzrasta
11

, a będąc rynkiem atrakcyj-

nym przechodzi dynamiczne procesy koncentracji kapitału wymuszane przed zagra-

niczne podmioty funkcjonujące w tym sektorze. 

 Aby chronić mechanizm wolnokonkurencyjny, w przepisach branżowych, tj.  

w ustawie Prawo farmaceutyczne wprowadzono zapisy antykoncentracyjne. Na 

mocy tych przepisów w sytuacji nadmiernej koncentracji kapitału odmawia się 

przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
12

. Jak pokazuje 

                                                 
10 Ibidem, s. 9–25. 
11 A. Skonieczna, Rynek produktów OTC w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013–

2016, raport badawczy firmy PMR, http://www.pmrpublications.com/product/Rynek-

produktow-OTC-w-Polsce-2013 (2.11.2013).  
12 Przepis art. 99 ust. 3 ustawy Prawo Farmaceutyczne z dn. 06.09.2001 (DzU 2001, nr 126, 

poz. 1381, z późn. zm.) w obowiązującym stanie prawnym stanowi, że zezwolenia na 

prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie wydaje się wówczas, gdy podmiot występujący  

o wydanie zezwolenia prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek 

ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub 

pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji 
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jednak praktyka gospodarcza problemy z efektywnym stosowaniem przepisów anty-

koncentracyjnych prowadzą do sytuacji, w których przepisy te są obchodzone przez 

podmioty ubiegające się o wydanie zezwolenia. Niepokojącym zjawiskiem, umoż-

liwiającym obchodzenie przepisów antykoncentracyjnych prawa farmaceutycznego, 

jest tworzenie przez przedsiębiorców spółek-córek. Spółka-córka jako odrębny 

podmiot prawa nie musi wcale być powiązana ze spółką-matką więzami zależności 

(w sposób zdefiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta). Spra-

wowanie zaś kontroli przez spółkę-matkę nad spółką-córką może być nieoczywiste 

czy wręcz zawoalowane, w tym sensie, że pomimo faktycznego sprawowania takiej 

kontroli wystąpić mogą trudności w jej ujawnieniu przez organ udzielający zezwo-

lenia – ergo trudności we wskazaniu faktycznej podstawy decyzji odmawiającej 

udzielenia zezwolenia oraz subsumcji tejże podstawy pod stosowaną normę prawną. 

W takim zaś przypadku możliwe jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie apteki 

ogólnodostępnej przez spółkę-córkę.  

Problem pojawia się również wówczas, gdy dany przedsiębiorca nie ubiega się 

wcale o pozwolenie na prowadzenie apteki, a „skupuje” apteki już działające na 

danym terytorium, doprowadzając w ten sposób do nadmiernej koncentracji. Pro-

blem „skupowania” aptek wystąpił w Norwegii, gdzie podmioty dysponujące znacz-

nym kapitałem dokonały wykupu małych aptek po przeprowadzonej liberalizacji 

przepisów prawa farmaceutycznego
13

.  

Dlaczego zjawiska te są tak groźne z punktu widzenia pojedynczych małych 

podmiotów? Z chwilą wprowadzenia przez tzw. ustawę refundacyjną jednolitych 

urzędowych cen leków
14

 cena ich sprzedaży stała się sztywna, a ponadto zakazano 

aptekom działań marketingowych i reklamowych, prowadzenia programów lojalno-

ściowych itp. W związku z usztywnieniem ceny sprzedaży głównym czynnikiem 

przesądzającym o zysku przedsiębiorcy stał się od tego momentu koszt zakupu leku. 

Praktyką rynku farmaceutyków w Polsce jest uzależnienie ceny zakupu od wielkości 

zamówienia, w ten sposób, że im wyższe zamówienie, tym cena zakupu jest niższa. 

Prawo farmaceutyczne zabrania jednak odsprzedawania leków między detalistami, 

co uniemożliwia tworzenia aliansów w postaci grup zakupowych. Oznacza to, że 

zamówienie musi składać wyłącznie na własny rachunek i na własne potrzeby poje-

dynczy detalista. Jeżeli detalista ten będzie wystarczająco duży (będzie miał kilka – 

kilkanaście punktów sprzedażowych) cena zakupu jaką uda się mu wynegocjować  

u hurtownika będzie na tyle niska, że prowadzenie działalności będzie zyskowne  

i efektywne. I to właśnie ten mechanizm jest głównym motywem połączeń detali-

stów w tym sektorze rynku. Zaniechanie koncentracji na rynku detalicznym 

                                                                                                                   
i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa, a także 

wówczas, gdy podmiot występujący o wydanie zezwolenia jest członkiem grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na 

terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.  
13 R.J. Kruszyński, Problem koncentracji na rynku aptek ogólnodostępnych, „Aptekarz Polski 

– Pismo Naczelnej Rady Aptekarskiej” 2010, wydanie internetowe nr 48/26.  
14 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DzU 2001, nr 122, poz. 696). 
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farmaceutyków oznacza dziś skazanie firmy na powolną wegetację zamiast na reali-

zację strategii rozwojowej.  

 

3.2. Prawny mechanizm fuzji 

 

Omawiając prawne i organizacyjne przeprowadzenia fuzji czterech spółek 

jawnych należy zaznaczyć, że Kodeks Spółek Handlowych stanowi
15

, że spółki 

kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi, spółka oso-

bowa nie może jednak być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną, zaś 

spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapita-

łowej. Połączenie może być dokonane: 

 przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę 

(przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólni-

kom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie), 

 przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich 

łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez za-

wiązanie nowej spółki). 

W omawianym przypadku połączenie dotyczyło czterech przedsiębiorstw, bę-

dących spółkami jawnymi, przy czym jedna z nich miała wyraźną przewagę ekono-

miczną nad innymi – znacznie większy majątek trwały, zapasy towarów handlo-

wych, duże zatrudnienie. W tej sytuacji zdecydowano, że najkorzystniejszym mode-

lem fuzji będzie przekształcenie wiodącej spółki jawnej w sp. z o.o. i następnie 

inkorporowanie przez nią pozostałych podmiotów. W przypadku spółki inkorporu-

jącej wymagało to spełnienia obowiązków opisanych w art. 556 Kodeksu spółek 

handlowych, czyli m.in. sporządzenia planu przekształcenia wraz z opinią biegłego 

rewidenta oraz spełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o rachunkowości 

między innymi zamknięcia i ponownego otwarcia ksiąg na dzień zmiany formy 

prawnej spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
16

. 

 

3.3. Operacyjne przeprowadzenie fuzji  

 

Równolegle z prowadzeniem działań prawnych przygotowywano fuzję od 

strony operacyjnej. Główne działania jakie zostały w tym zakresie, jeszcze przed 

formalnym zakończeniem fuzji to: 

1. Pełna integracja systemów informatycznych. System informatyczny stosowany 

do sprzedaży i magazynowania w polskich aptekach jest bardzo dobrze zestan-

daryzowany i odbywa się za pomocą oprogramowania komputerowego firmy 

KAMSOFT. Farmaceuci zostają przeszkoleni do pracy z tym programem jesz-

cze w trakcie studiów lub nauki w technikach farmaceutycznych, a następnie 

podczas stażów, co eliminuje konieczność przystosowywania pracowników do 

nowego systemu informatycznego. Integracji wymagały natomiast systemy fi-

                                                 
15 Art. 491 § 1 i 2 oraz art. 492 ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dn. 15.09.2000 r. (DzU 

2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). 
16 Art. 12 Ustawy o rachunkowości z dn. 29.09.1994 r. (DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. 

zm.). 
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nansowo-księgowe spółek jawnych czego dokonano na początku roku 2013.  

W zakresie oprogramowania firmy KAMSOFT przygotowania do fuzji ograni-

czyły się natomiast tylko do podpisania umów przedwstępnych o cesji licencji 

do oprogramowania aptecznego, tak aby oprogramowanie niezbędne podczas 

dokonywania fuzji nawet na moment nie przestało działać.  

2. Ujednolicenie warunków zatrudniania pracowników. Z czterech łączących się 

spółek tylko jedna z racji wielkości zatrudnienia (powyżej 20 osób) zobowią-

zana była do posiadania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania i była 

to spółka dokonująca inkorporacji pozostałych. Pozostałe zgodnie z przepisami 

prawa pracy
17

 nie miały obowiązku mieć takich dokumentów. W tej sytuacji 

pracownicy spółek inkorporowanych zostali z wyprzedzeniem poinformowani 

o zamierzonych przekształceniach własnościowych, o trybie i podstawach 

prawnych zmiany pracodawcy oraz regulacjach mających obowiązywać ich  

w przyszłości. Wszyscy pracownicy zaakceptowali zmiany bez zastrzeżeń, 

gdyż nie tylko nie odbierały im one żadnych praw a wręcz ich status prawny 

był od tej pory w firmie jeszcze lepiej uregulowany.  

3. Wynegocjowanie nowych umów z dostawcami. Mimo że samo podpisanie 

nowych umów z dostawcami odbyło się już po całościowym formalnym za-

mknięciu fuzji, negocjacje w tym zakresie były prowadzone już w jej trakcie.  

4. Przygotowanie nowej spójnej wizualizacji przedsiębiorstwa, m.in. szyldów, 

kolorystyki itp.  

5. Przygotowanie nowych urządzeń fiskalnych, które musiały rozpocząć pracę  

z chwilą urzeczywistnienia się fuzji w sensie prawnym.  

Bezpośrednio moment dokonywania fuzji wymagał wyłączenia punktów 

sprzedażowych na dwa dni w celu nowego „ometkowania” asortymentu, zmiany 

wizualizacji, aktualizacji oprogramowania, wymiany urządzeń fiskalnych. Po tym 

okresie działania nowej firmy ograniczały się do prowadzenia akcji informacyjnej 

wśród klientów, która miała za zadanie uświadomić im, że mimo zmiany nazwy nic 

w funkcjonowaniu ich apteki nie zmieni się na gorsze, w szczególności, że nie 

zmieni się personel (co ma znaczenie dla sporej grupy, zwłaszcza starszych klientów 

aptek). Ponadto dokonano aktualizacji wszystkich umów biznesowych –  

z dostawcami towarów handlowych, refundacyjnych, ale także z dostawcami me-

diów i usług. Dokonano także sprzedaży zbytecznych składników majątku trwałego, 

a także ograniczono zatrudnienie w grupie personelu pomocniczego o 50% i admini-

stracyjnego o 33%. 

 

3.4. Korzyści z przeprowadzenia fuzji 

 

Opisana w niniejszym artykule fuzja przez inkorporację była dla biorących  

w niej udział firm ogromnym obciążeniem prawnym, wiązała się także z poniesie-  

                                                 
17 Art. 104 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DzU 1998, nr 21, poz. 94,  

z późn. zm.). 
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niem kosztów pomocy prawnej, opłat sądowych, wynagrodzeń biegłego rewidenta. 

Niemniej pozwoliła na uzyskanie spółce bardzo znaczących i długofalowych korzy-

ści: 

1. Polepszenie swojej pozycji konkurencyjnej na rynku, zwiększenie udziału  

w rynku, a przez to renegocjowanie na znacznie korzystniejszych warunkach 

umów z dostawcami towarów. W wyniku dokonania tej renegocjacji marża de-

taliczna poprawiła się o 4%. Pozwoliło to w konsekwencji na poprawę rentow-

ności, która umożliwia firmie pozostanie na rynku i jej rozwój, zamiast powol-

nej wegetacji i wchodzenia w fazę schyłkową. Przy znaczącym portfelu zamó-

wień uelastyczniono także system dokonywania zamówień i zarządzania zapa-

sami wprowadzając w porozumieniu z dostawcami pełny model just in time. 

Ten główny cel realizacji fuzji nie jest możliwy na zasadach aliansu lub przeję-

cia ze względu na obowiązujący w Polsce system prawa farmaceutycznego, 

gdyż prawo to wymaga dokonywania transakcji wyłącznie na rachunek danej 

firmy bez możliwości dalszej odsprzedaży towarów w postaci hurtowej.    

2. Ułatwienia w zarządzaniu personelem, a w szczególności zarządzaniu czasem 

pracy personelu – przez umożliwienie przenoszenia personelu między po-

szczególnymi punktami sprzedażowymi, szczególnie w okresie urlopowym lub 

zwiększonej absencji chorobowej.  

3. Ograniczenie kosztów zatrudnienia personelu pomocniczego i biurowego –  

o 50% dla personelu pomocniczego i 33% dla personelu biurowego.  

4. Wygenerowanie zysków na sprzedaży zbędnych składników majątku trwałego.  

5. Polepszenie się świadomości marki w oczach klientów oraz ułatwienie dostępu 

do swojej oferty – np. klient zamawiając lek w jednym punkcie sprzedażowym, 

może go odebrać po pracy w innym punkcie sprzedażowym bliżej swojego 

miejsca zamieszkania. 

 

 

Podsumowanie 

 

Współcześnie w wielu branżach małe przedsiębiorstwa funkcjonują na tych 

samych rynkach co podmioty średnie i duże. Przykładem takiej branży jest sprzedaż 

detaliczna farmaceutyków. Strategia rozwojowa małej firmy w takiej branży rozu-

miana jako sposób realizacji misji i celów strategicznych, odzwierciedlający kierun-

ki i zakres rozwoju przedsiębiorstwa, wymaga podejmowania rywalizacji konkuren-

cyjnej ze znacznie silniejszym przeciwnikiem i w sytuacji dużej nierównowagi za-

sobów. Implikuje to podejmowanie działań niestandardowych z punktu widzenia 

wielkości własnej organizacji. Przykładem tego może być koncentrowanie kapitału 

małych przedsiębiorstw w drodze fuzji przez inkorporację, co zostało opisane  

w niniejszym artykule. Działanie takie, chociaż wymaga skomplikowanych procedur 

prawnych, pozwala na osiąganie bardzo korzystnych efektów ekonomicznych, ta-

kich jak polepszenie pozycji konkurencyjnej i  renegocjowanie umów z dostawcami, 

czego następstwem jest znaczący wzrost marży detalicznej i zyskowności firmy, 

bardziej elastyczne zarządzanie personelem, ograniczenie nadmiernego zatrudnienia 

i sprzedaż zbytecznego majątku. Wszystkie opisane tutaj skutki prowadzą w konse-

kwencji do stabilizacji funkcjonowania firmy na rynku i umożliwiają jej dalszy 
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rozwój, a zaniechanie procesów koncentracji zrodziłoby ryzyko stagnacji a następ-

nie likwidacji bądź upadłości przedsiębiorstwa.    
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INCORPORATION AS A WAY OF REALIZING SMALL ENTERPRISE DEVEL-

OPMENT STRATEGY (CASE STUDY) 
 

Summary 
 

This article presents issues surrounding the process of merger by incorporation of micro 

and small enterprises dealing with the retail sale of pharmaceuticals. Firstly discussed are the 

legal aspects of mergers and their possible variants available for micro and small enterprises, 

followed by motives driving the entrepreneur taking the decision on the merger, and specific 

features of the merger process in small businesses. Also discussed are the general methodo-

logical aspects of the research method based on case studies. Next, the specificity of mergers 

in the pharmaceutical market are analyzed on the basis of existing pharmaceutical legislation. 

Finally, a case study of a merger is presented and its benefits for the involved enterprises are 

analyzed.  
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RZEMIOSŁO W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono podstawowe cechy odróżniające działalność rze-

mieślniczą od innych form działalności MŚP. Wskazano, że pojęcie rzemiosła 

można wyjaśnić odwołując się do cech jakościowych działalności rzemieślniczej. 

Jako szczególną cechę rzemiosła wskazano sposób kształcenia. Wyrażono pogląd, 

że rzemiosło stanowi podstawę rozwoju i dobrobytu społeczeństwa. Rola rzemiosła 

w gospodarce zależy od sposobu postrzegania działalności rzemieślniczej w społe-

czeństwie.  

 

Słowa kluczowe: rzemiosło, kształcenie, gospodarka 

 

 

Wprowadzenie  

 

W Polsce zakłady rzemieślnicze można spotkać wszędzie, na wsi i w miastach. 

Podobnie wygląda aktywność rzemiosła w wielu innych krajach Unii Europejskiej. 

Od wielu pokoleń rzemiosło tworzyło infrastrukturę dla społeczeństwa i gospodarki, 

stanowiło podstawę rozwoju i dobrobytu.  

W związku z tym pojawiają się pytania: jaką rolę pełni rzemiosło współcze-

śnie, kim jest rzemieślnik, czy istnieje wspólny etos zawodowy w rzemiośle, jaką 

rolę odgrywa wykształcenie w kształtowaniu tożsamości i wizerunku rzemieślni-

ków, czy istnieje coś co odróżnia zakłady rzemieślnicze od innych rodzajów przed-

siębiorstw – a jeżeli tak, to co stanowi o tej odrębności. Wszystkie te pytania są 

ważne. Nie ma jednak prostych odpowiedzi. Tym ważniejsze jest poszukiwanie 

dobrych rozwiązań, których zastosowanie przyniesie korzyści zarówno rzemiosłu, 

jak i całemu społeczeństwu; rozwiązań, które zapoczątkują budowę modelu rzemio-

sła dostosowanego do aktualnych uwarunkowań rynkowych. Zamiarem autorek jest 

zachęcenie do poszukiwań tych dobrych rozwiązań. 

  

Zmiana pojęcia rzemiosło 

 

Definicje rzemiosła istnieją w aktach prawnych 11 spośród 27 krajów człon-

kowskich Unii Europejskiej: w Polsce, Niemczech, Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, 
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Francji, we Włoszech, Luksemburgu, Portugalii i Słowenii. Określenia te nie opisują 

jednak rzemiosła w sposób jednolity. Część tych wyjaśnień odwołuje się do jako-

ściowych cech działalności rzemieślniczej, część zaś do wielkości tych przedsię-

biorstw
1
.  

Obowiązujące normy prawne, regulujące zasady działalności rzemiosła w Pol-

sce zawarte są w ustawie o rzemiośle opublikowanej w 1989 roku
2
 i wielokrotnie od 

tej pory nowelizowanej. Zgodnie z tą ustawą: „rzemiosłem jest zawodowe wykony-

wanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (zwaną rzemieślnikiem),  

z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym rzemieślnika i na 

jego rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników. Rzemiosłem jest również 

zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywil-

nej osób fizycznych, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym 

tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniających do 50 pracowników”. Do rze-

miosła nie zalicza się działalności handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług 

hotelarskich, usług świadczonych przez przedstawicieli wolnych zawodów, usług 

leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotogra-

fików. 

Takie wyjaśnienie pojęcia rzemiosło nie jest jednak odpowiedzią na wymie-

nione wcześniej pytania, nie wyjaśnia również czym różni się zakład rzemieślniczy 

od innych mikro i małych przedsiębiorstw.   

Z zapisów zawartych w ustawie o rzemiośle (1989 r.) wynika, że zakłady rze-

mieślnicze – uwzględniając kryterium liczby zatrudnionych i wielkości obrotu – 

zaliczane są do grupy mikro i małych przedsiębiorstw, w związku z tym w statysty-

ce ujmowane są łącznie z pozostałymi podmiotami zaliczanymi do MŚP.  

W Polsce główną społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją samorządo-

wą rzemiosła jest Związek Rzemiosła Polskiego (w latach 1933–1972 działał pod 

nazwą Związek Izb Rzemieślniczych, w latach 1973–1989 jako Centralny Związek 

Rzemiosła, od 1989 roku jako Związek Rzemiosła Polskiego). W strukturach 

Związku działa 490 cechów, 271 spółdzielni rzemieślniczych, 27 izb rzemiosła  

i przedsiębiorczości. Poza strukturami Związku Rzemiosła Polskiego działają orga-

nizacje branżowe: Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP; Stowarzyszenie 

Cukierników, Lodziarzy i Karmelarzy RP; Korporacja Piekarzy i Cukierników; 

Stowarzyszenie Stolarzy Polskich; Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP; 

Krajowa Izba Motoryzacyjna; Korporacja Kominiarzy Polskich; Izba Gospodarcza 

Grabarzy; Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klima-

tycznej; Polski Związek Producentów i Przetwórców Żelatyny oraz Surowców Żela-

tynowych; Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna; Ogólnopolski Cech Rzemieślni-

ków Artystów z Warszawy oraz Ogólnopolski Cech Radiestetów i Bioenergotera-

peutów z Rybnika. 

Dobrowolna przynależność do organizacji rzemiosła powoduje, że podmioty 

reprezentujące rzemieślników, tzn. Związek Rzemiosła Polskiego, izby rzemiosła  

                                                           
1 G. Cramer, Identitätsfindung des Handwerks In Europa, w: Quo vadis Handwerk Identität 

des Handwerks im Wandel, red. G. Cramer, K. Kuller, Volkswirtschaftlisches Institut für 

Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen, Duderstadt 2011, s. 188. 
2 DzU 1999, nr 17, poz. 92; Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. 
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i przedsiębiorczości, cechy rzemieślnicze, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organi-

zacje grupujące zakłady rzemieślnicze nie mają pełnej informacji dotyczącej 

wszystkich zakładów rzemieślniczych działających w Polsce. Szacuje się, że środo-

wisko rzemieślnicze w Polsce liczy blisko 2 mln osób. W strukturach rzemiosła 

zrzeszonych jest natomiast około 300 tys. mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw
3
.
 
 

Opracowania publikowane przez Związek Rzemiosła Polskiego zawierają dane 

dotyczące tylko członków tego związku, z których jednak nie wszyscy spełniają 

ustawowo określone warunki przynależności. Na podstawie dostępnych danych nie 

można więc ustalić ani dokładnej liczby zakładów rzemieślniczych działających  

w Polsce, ani też liczby osób związanych zawodowo z  rzemiosłem (rzemieślników  

i osób zatrudnionych).  

Ponieważ ustawa nie określa jednoznacznie pojęcia rzemiosło, a środowisko 

rzemieślników – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej – ak-

ceptuje przynależność do swoich struktur podmiotów z sektora  małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) niespełniających ustawowo określonych warunków zalicze-

nia do rzemiosła
4
, pojawia się potrzeba nadania nowej treści temu pojęciu.  

W literaturze prezentowane są wyniki badań wskazujące, że próby definiowa-

nia pojęcia rzemiosło nie doprowadziły do wypracowania powszechnie akceptowa-

nego wyjaśnienia, a jako przyczynę tego stanu rzeczy wymienia się przede wszyst-

kim duże zróżnicowanie podmiotów działających w ramach rzemiosła. Badania 

przeprowadzone przez Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung 

(RWI) potwierdziły, że w najnowszych opracowaniach dotyczących rzemiosła rezy-

gnuje się  całkowicie z poszukiwania tego rodzaju definicji. Spojrzenie na dzień 

powszedni rzemiosła, jego organizację i analiza publikacji instytutów naukowych 

zajmujących się rzemiosłem potwierdzają to ustalenie. Organizacje rzemieślnicze 

nie wyrażają  sprzeciwu wobec takiego podejścia
5
. 

Tożsamość i odrębność rzemiosła można dostrzec analizując jego rozwój, 

orientację i sposób działania. W literaturze rzemiosło uznawane jest za szczególną 

formę działalności na małą skalę. J. Mugler prezentuje pogląd, że rzemiosło stanowi 

rdzeń (Kernbereich) drobnej wytwórczości
6
. Zasadniczym problemem jest więc 

wskazanie cech odróżniających zakłady rzemieślnicze od innych form drobnej wy-

twórczości. W literaturze przedmiotu znajduje się wiele objaśnień pojęcia rzemiosło, 

które najczęściej opisywane jest jako rodzaj  samodzielnej działalności zarobkowej 

nastawionej na zaspokojenie indywidualnych potrzeb odbiorców. Działalność rze-

                                                           
3G. Dębicka-Ozorkiewicz, Model organizacji i finansowanie rzemiosła w Polsce (na 

przykładzie województwa opolskiego), rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 22. Promotor dysertacji – prof. dr hab. B. Bernaś.  
4 Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP) jako organizacja pracodawców, reprezentująca sektor 

małych i średnich przedsiębiorstw, bierze udział w dialogu społecznym. Dzięki temu ZRP ma 

możliwość działania na rzecz harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego państwa. 

Dzięki członkostwie w Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) 

ZRP uczestniczy w europejskim dialogu społecznego; www.zrp.pl (18.02.2013). 
5 Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung RWI (wydawca): Determinanten 

des Strukturwandels im deutschen Handwerk Bd.1.Schlussbericht, Essen 2004, s. 1. 
6 J. Mugler, Grundlagen der BWL der Klein- und Mittelbetriebe, Wien 2008, s. 30. 

http://www.zrp/
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mieślnicza wynika z cech i predyspozycji osobistych przedsiębiorcy, jego wszech-

stronnego, zawodowego wykształcenia, inwestowania prywatnych środków finan-

sowych oraz zaangażowania czasu i sił w proces wytwórczy.
 
Produkcja rzemieślni-

cza charakteryzuje się niską kapitałochłonnością (proste, ale nie prymitywne metody 

produkcji, uproszczone formy zarządzania), na ogół obejmuje cały cykl wytwarza-

nia: od surowca do produktu końcowego, wykonywana jest  przede wszystkim ręcz-

nie, przy użyciu prostych narzędzi, bez podziału pracy i stosowania (lub tylko  

w niewielkim stopniu) mechanizacji i wykorzystywania skomplikowanych maszyn; 

odznacza się też wysoką elastycznością asortymentu produkcji i łatwością zmiany 

profilu w celu dostosowania jej do zmieniających się potrzeb i gustów odbiorców. 

Na podstawie tego objaśnienia można wymienić następujące cechy będące podstawą 

rzemiosła
7
: 

 postać majstra (mistrza); jego osobowość, talent i zdobyte wykształcenie sta-

nowią podstawę istnienia i działalności przedsiębiorstwa; uznanie nadrzędnej 

pozycji mistrza w strukturze zakładu rzemieślniczego powoduje, że efekt dzia-

łalności rzemieślniczej ma charakter osobisty, oryginalny, a rzemieślnik wła-

snym nazwiskiem firmuje wykonaną usługę, bądź wytworzony wyrób; w rze-

miośle nie ma działalności anonimowej, 

 partnerskie relacje producent–konsument; produkt jest efektem współpracy 

producenta/usługodawcy i nabywcy,   

 kompleksowa działalność; ograniczony podział pracy i stała zmiana zadań są 

równie charakterystyczne jak wypracowywanie metodycznych i społecznych 

kompetencji uczniów (czeladników); w następstwie wykonywanych zadań  

i gromadzonych doświadczeń czeladnicy uzyskują odpowiednie kompetencje, 

przygotowanie do wykonywania zawodu,  samodzielność i  indywidualność. 

Wiele z wymienionych cech wykazują jednak nie tylko zakłady rzemieślnicze, 

ale także i inne przedsiębiorstwa zaliczane do MŚP. Cechą odróżniającą zakłady 

rzemieślnicze od innych przedsiębiorstw są zawodowe i pedagogiczne kwalifi-

kacje właściciela, umożliwiające mu prowadzenie zajęć we własnym przedsię-

biorstwie. Kształcenie w zakładach rzemieślniczych to ekskluzywny sposób zdo-

bywania zawodu. Społeczna ocena tej formy kształcenia zależy od kulturalnych 

kodów jakie wykształciły się w ciągu wielu wieków istnienia rzemiosła. Rzemiosło 

jest zdobywaniem wiedzy, kwalifikacji albo to nie jest żadne rzemiosło
8
. Ta prawda 

charakteryzuje świadomość mistrza i znajduje wyraz w przekazywaniu wiedzy, 

umiejętności i kultury rzemieślniczej następnym generacjom rzemieślników. Wy-

kształcenie w rzemiośle oparte jest na zaufaniu do mistrza i na społecznym zaanga-

żowaniu mistrza. Z tego społecznego zaangażowania korzystają przede wszystkim 

młodzi ludzie, którzy zdobywają kwalifikacje w zakładzie rzemieślniczym
9
, ale nie 

tylko młodzi – ponieważ kwalifikacje rzemieślnicze, jak pokazuje przykład

                                                           
7 Opracowanie własne na podstawie N. Schuchhardt, Anmerkung zur Profilierung des 

Handwerks durch eigene Identitaet, w: Quo vadis Handwerk…, s. 182. 
8 K. Bizer, Wprowadzenie do  opracowania, w: Quo vadis Handwerk…  
9 G. Dębicka-Ozorkiewicz, Model organizacji…, s. 34–51.     
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Izby Rzemieślniczej w Opolu,  można zdobywać w każdym wieku. Izba Rzemieśl-

nicza w Opolu przedstawiła program kształcenia w zakładach rzemieślniczych osób 

pełnoletnich ze statusem osoby bezrobotnej. Opracowanie tego programu poprze-

dzono badaniami przeprowadzonymi wśród członków izby dotyczącymi możliwości 

kształcenia w ich zakładach osób pełnoletnich, bezrobotnych w wieku 50 i więcej 

lat. Wyniki tych badań wskazały na zainteresowanie rzemieślników kształceniem 

takich osób
10

. Realizacja takiego programu również w innych izbach rzemieślni-

czych prawdopodobnie przyczyniłaby się nie tylko do obniżenia wskaźnika bezro-

bocia w kraju, ale również zwiększyłaby dostępność wielu usług i produktów uzna-

wanych obecnie za deficytowe, podniosłaby więc jakość życia w naszym kraju. 

 

Kształcenie w zakładach rzemieślniczych   

 

Studia niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej literatury wskazują, że cechą 

stanowiącą o odrębności rzemiosła w sektorze MŚP jest  przede wszystkim kształ-

cenie uczniów przez mistrza i wynikająca z tego relacja uczeń–mistrz. Zdobywanie 

wiedzy w systemie oferowanym przez rzemiosło oznacza łączenie nauki konkretne-

go zawodu u rzemieślnika z nauką szkolną, czyli w systemie dualnym. W dokumen-

tach Rady Unii Europejskiej podkreśla się, że „aby zaspokoić potrzeby rynku pracy, 

należy propagować systemy dualne – łączące kształcenie w instytucjach edukacyj-

nych i w miejscu pracy – oraz rozwijać szkolenie dla dorosłych w przedsiębior-

stwach i w szkołach wyższych”
11

. 

Z przygotowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego opracowania – Raport  

z wyników działalności oświatowej w rzemiośle za 2012 r.
12

 wynika, że również  

w Polsce nauczanie zawodu w systemie dualnym jest jednym z priorytetowych zadań 

organizacji rzemieślniczych. Z raportu wynika również, że organizacje rzemieślnicze 

coraz częściej decydują się na podjęcie trudu tworzenia szkół niepublicznych. Na 

zakończenie nauki młodociani pracownicy zdają egzamin czeladniczy, uzyskując 

także świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Z Raportu wynika, że 

izby i cechy rzemieślnicze jako organ założycielski utworzyły 22 rzemieślnicze szko-

ły zawodowe. Zestawienie organów założycielskich tych szkół zaprezentowano  

w tabeli 1. 

Lista zawodów rzemieślniczych obejmuje 113 pozycji, zawiera zróżnicowaną 

ofertę szkoleniową – od zawodów najnowocześniejszych, popularnych, np. fryzjer, 

stolarz, piekarz, krawiec, przez zawody o charakterze artystycznym i rękodzielni-

czym, także zawody unikatowe np. ludwisarz, jak również zawody niekojarzone po-

wszechnie z rzemiosłem, np. bioenergoterapeuta, radiesteta, protetyk słuchu. Wiele 

tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, np. bednarstwo, garncarstwo nie wzbudza 

zainteresowania  młodzieży podejmującej naukę i w związku z tym w ofercie organi-

                                                           
10 G. Dębicka-Ozorkiewicz, Model organizacji i…, s. 54–55.  
11 Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie  

w sprawie przyszłych priorytetów ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia  

i szkolenia zawodowego (VET), Dziennik Urzędowy C 018, 24/01/2009 P. 0006 – 0010, http:// 

eur – lex.europa.eu (10.11.2011), s. 2. 
12 Związek Rzemiosła Polskiego, Raport z wyników działalności oświatowej w rzemiośle za 

2012 r., Warszawa, październik 2013 r. 
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zacji rzemieślniczych nie ma propozycji ich nauki. Organizacje rzemieślnicze starają 

się, by ich oferta edukacyjna dostosowana była do aktualnych oczekiwań rynku pra-

cy. Po latach dominacji zawodów związanych z przetwórstwem żywności, branżą 

elektroniczną i obróbką drewna, obecnie zauważalne jest zwiększenie zainteresowa-

nia młodzieży zawodami związanymi z budownictwem, motoryzacją i pielęgnacją 

ciała człowieka. 2/3 ogółu młodocianych zatrudnionych przez rzemieślników w celu 

przygotowania zawodowego wybiera jeden z pięciu zawodów: fryzjer, mechanik 

pojazdów samochodowych, cukiernik, stolarz lub piekarz.  
 

Tabela 1 

Rzemieślnicze Szkoły Zawodowe działające w 2012 roku 

L.p. Organ założycielski 
Liczba 
szkół 

Liczba 
zawodów 

1 
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

w Bydgoszczy 
4 24 

2 
Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsię-

biorstw w Gdańsku 
5 17 

3 
Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsię-

biorstw – Związek Pracodawców  Wejherowo 
1 16 

4 Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie 1 22 

5 Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Wytwórczości w Biłgoraju 1 16 

6 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Biała Podlaska 1 17 

7 Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie 1 8 

8 Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu 1 7 

9 Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Limanowej 1 23 

10 Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gorlicach 1 6 

11 
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym 

Sączu 
2 26 

12 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zakopanem 1 17 

13 Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Targu 1 
Wszystkie specjalno-
ści zgodnie z klasyfi-

kacją MEN 

14 Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Grójcu 1 

Wszystkie specjalno-

ści zgodnie z klasyfi-

kacją MEN 

15 

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząb-

kowicach Śląskich 
 

1 

Wszystkie specjalno-

ści zgodnie z klasyfi-
kacją MEN 

16 
Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości                                    

w Bielawie 
1 20 

Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego, Raport z wyników działalności oświatowej w rzemiośle 

za 2012 r., Warszawa , październik 2013 r., tab. nr 18. 
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Mimo starań organizacji rzemieślniczych wyraźnie jednak zauważa się w ostat-

nich latach zmniejszenie zainteresowania zdobywaniem uprawnień rzemieślniczych. 

W 2012 roku egzaminy mistrzowskie przeprowadzono w 70 zawodach, natomiast 

czeladnicze w 78 zawodach. Izbowe komisje egzaminacyjne przeprowadziły egzami-

ny łącznie dla 33 332 kandydatów na czeladników (jest to mniej o 928 osób w po-

równaniu z rokiem 2011) i 3783 egzaminy na mistrzów (mniej o 365 osób w porów-

naniu z rokiem 2011)
13

. 

 
Tabela 2 

Liczba pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych  

w celu przygotowania zawodowego w latach 2009–2012 

Rok 2009 2010 2011 2012 

Liczba pracowników  młodocianych   93 814 90 669 84 384 78 686 

Źródło: Związek Rzemiosła Polskiego, Raport z wyników działalności…, tab. nr 4.  

 

Zasady przygotowania zawodowego, system nadawania tytułów kwalifikacyj-

nych (czeladnika i mistrza) określono w ustawie o rzemiośle. Cechą rzemieślniczego 

systemu sprawdzania kwalifikacji zawodowych jest organizowanie egzaminów poza 

macierzystym zakładem pracy kandydata i bez udziału w komisji jego mistrza szko-

lącego – pracodawcy. Regulamin określający zasady przeprowadzenia egzaminu 

stanowi wprost o obowiązku wyłączenia z zespołu egzaminującego osoby, która  

z kandydatem jest spowinowacona, spokrewniona lub związana stosunkiem pracy. 

Ważnym elementem systemu egzaminowania jest ujednolicenie wymagań stawia-

nych kandydatom, bez względu na miejsce składania egzaminów.  

Świadectwa rzemieślnicze potwierdzające uzyskanie odpowiednich kwalifika-

cji są honorowane i wysoko cenione zarówno w Polsce, jak i w innych krajach euro-

pejskich. Badania przeprowadzone przez G. Dębicką-Ozorkiewicz wykazały, że  

z czeladników, zdających egzaminy przed komisjami Izby Rzemieślniczej w Opolu 

w latach 2005–2008, ponad 80%  – w chwili zdawania egzaminu – już pracowało  

w wyuczonym zawodzie lub miało podpisaną umowę o zatrudnienie po otrzymaniu 

świadectwa czeladniczego. Z uczestników badań, którzy nie mieli zapewnionego 

zatrudnienia w kraju, 80% deklarowało, że zamierzają szukać zatrudnienia poza 

granicami kraju. Wszyscy zdający egzaminy mistrzowskie mieli już zapewnione 

zatrudnienie w swoim zawodzie.  

Nasuwa się pytanie – dlaczego przy narastaniu wskaźnika bezrobocia wśród 

młodzieży, zainteresowanie zdobywaniem wykształcenia rzemieślniczego jest coraz 

mniejsze. Badania prowadzone w Volkswirtschaftlisches Institut für Mittelstand und 

Handwerk an der Universität Goettingen wskazują, że znaczenie rzemiosła w społe-

czeństwie i w gospodarce, a co zatem idzie zainteresowanie zdobywaniem kwalifi-

kacji rzemieślniczych zależy od sposobu postrzegania go przez ludzi.  

Od początku 2000 roku zapoczątkowano w Polsce proces przebudowy szkol-

nictwa zawodowego. Promowano zdobywanie wykształcenia ogólnego, kształcenie  

w liceum profilowanym oraz w dwuletnich szkołach zawodowych, dających przygo-

towanie w zawodzie o szerokim profilu. Jednocześnie pojawiały się wypowiedzi 

                                                           
13 Związek Rzemiosła Polskiego, Raport z wyników działalności…, tab. nr 18. 
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zachęcające do całkowitej likwidacji zasadniczych szkół zawodowych
14

. Badania 

przeprowadzone przez G. Dębicką-Ozorkiewicz wykazały, że szczególnie nieko-

rzystnie oceniane jest rzemiosło; nauka zawodów rzemieślniczych postrzegana jest 

przez społeczeństwo jako forma przestarzała, a ucząca się młodzież jako tzw. nie-

pełnowartościowa
15

. Jak bardzo szkodliwy jest to pogląd świadczy z jednej strony 

wysoki wskaźnik bezrobotnych wśród absolwentów wyższych uczelni, z drugiej zaś 

strony – trudności w znalezieniu rzetelnego wykonawcy podstawowych usług czy 

wytwórcy oryginalnych wyrobów.    

Twórcy polskiej reformy szkolnictwa przyjęli założenie, że rozwój kształcenia 

powinien odbywać się przede wszystkim na poziomie kształcenia ogólnego i na 

poziomie wyższym (magisterskim). Uznano, że spowoduje to zarówno zmniejsze-

nie bezrobocia, jak i przyczyni się do rozwoju gospodarczego, wzrostu innowacyj-

ności polskiej gospodarki. W tym samym czasie w krajach o najwyższej kulturze 

pracy, produktywności i konkurencyjności (np. Niemcy, Austria i Szwajcaria) 

kształcenie w szkołach zawodowych zyskiwało na popularności. Szacuje się, że  

w tych krajach około 60% młodych ludzi przygotowuje się do zawodu w systemie 

zwanym w skrócie dualnym systemem wykształcenia zawodowego (Duale Be-

rufsausbildungssystem). Pojęciem tym określane jest równoległe wykształcenie 

zdobywane w zakładzie (Betrieb) i w szkole zawodowej lub w wyższej szkole 

zawodowej (Berufsakademie). Kształcenie w systemie dualnym w Niemczech 

realizowane jest w systemie czterostopniowym.   

Wyniki badań, dotyczących 27 krajów Unii Europejskiej, przeprowadzonych 

przez M. Kabaja wskazują, że nie istnieje prosta zależność między wykształceniem  

i kształceniem w poszczególnych krajach, a najważniejszymi miarami rozwoju go-

spodarczego, tj. wydajnością i PKB na mieszkańca
16

. Wśród badanych krajów UE 

Polska miała jeden z najniższych poziomów wydajności (19,9 tys. euro na zatrud-

nionego rocznie), równocześnie znalazła się w grupie czterech krajów UE o najwyż-

szym wykształceniu ludności (77% z wykształceniem średnim i wyższym). Wy-

kształcenie polskiego społeczeństwa było znacznie wyższe niż średni poziom wy-

kształcenia w krajach UE (63,1%). Wyniki badań M. Kabaja stanowią zaprzeczenie 

powszechnie głoszonej tezie, o prostej zależności między wskaźnikiem PKB na 

mieszkańca, a wykształceniem ludności.  

Jedną z możliwości dokonania zmiany roli rzemiosła jest zmiana jego wize-

runku w społeczeństwie polskim.  

 

 

                                                           
14 H. Świda-Zaremba, Sąd nad zawodówką, „Gazeta Wyborcza” z 21.11.2001 r.  
15 G. Dębicka-Ozorkiewicz, Model organizacji i finansowanie rzemiosła w Polsce (na 

przykładzie województwa opolskiego), praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 45. 
16 M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach 

integracji i wzrostu konkurencyjności. Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia 

dualnego systemu kształcenia w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2010,  

s. 7–15. 
16 Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r., DzU, nr 17, poz. 92, z późn. zm., art. 6. 
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Co rzemiosło daje społeczeństwu? 

 

Dobre rzemiosło to jakość nieosiągalna w masowej produkcji. Rzemieślnicy 

podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej  

i rzetelnego wykonywania rzemiosła. Możliwość korzystania z usług rzemieślni-

czych to sposób na oryginalny, niepowtarzalny sposób życia, to dostęp do niebanal-

nej, niepowtarzalnej biżuterii, to krawiectwo najwyższej próby, to możliwość unika-

towego, dostosowanego do indywidualnego gustu urządzenia mieszkania itd. Nie-

przypadkowo, zarówno w przeszłości, jak i obecnie rzemiosło rozwija się najlepiej 

w najbogatszych krajach. Warto więc chyba również w Polsce spojrzeć na pracę 

rzemieślników, jak na dobro wyższego rzędu i wspierać rozwój szkolnictwa oparte-

go na relacji mistrz–czeladnik W polskim społeczeństwie istnieje zapotrzebowanie 

na dobrą pracę rzemieślników. 
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CRAFT IN SOCIETY AND IN ECONOMY 

 

Summary 

 

The paper presents the basic characteristics that distinguish a craft activity from other 

activities of micro and small sized enterprises. It was pointed out that the concept of 

craftsmanship can be explained by referring to the qualitative characteristics of craft 

activities. As a special feature indicates the craft of education. Expressed the view that trade 

is the basis for the development and prosperity of society. The role of crafts in the economy 

depends on the perception of craft activities in the society. 
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Streszczenie 

 

Celem niniejszego badania pilotażowego było znalezienie odpowiedzi na pyta-

nie: „Czy młode polskie firmy, funkcjonujące w warunkach gospodarki okresu 

przejścia, są w stanie realizować strategię przyspieszonej internacjonalizacji i sku-

tecznie konkurować na globalnym rynku?”  Studia przypadków pokazują, że są  

w Polsce firmy, dla których rynki zagraniczne są  rynkami docelowymi. W okresie  

5 lat od powstania generują  większościowe przychody ze sprzedaży poza granicami 

własnego kraju. Polskie Born Global z powodzeniem konkurują nawet z najwięk-

szymi globalnymi graczami, takimi jak Microsoft czy Nokia. Dostarczają innowa-

cyjne produkty dla największych międzynarodowych korporacji, otrzymują świato-

we nagrody i wyróżnienia. Co szczególnie warto podkreślić – w badanej grupie są 

firmy, które już od początku lat 90. XX wieku zorientowały produkty i strategie 

marketingowe  na rynki zagraniczne (Mebelplast). Badane firmy należą do grupy 

małych i średnich przedsiębiorstw, w większości prowadzą działalność produkcyjną 

opartą  na wiedzy, oferując najbardziej innowacyjne rozwiązania na światowym 

poziomie. 

W związku z tym pojawiło się pytanie: „Jak to jest możliwe, że małe, niedofi-

nansowane polskie firmy działające w okresie transformacji systemowej były  

w stanie, w tak krótkim czasie osiągnąć wielki sukces na świecie”? Odpowiedź 

można znaleźć w charakterystyce ich założycieli – to oni potrafili wykorzystać 

zmieniające się warunki rynkowe w Polsce. Mają określony zestaw cech: wysoki 

poziomu zdolności ponoszenia ryzyka, wiedzy, globalną mentalność (global mind-

set), odporność na zmiany. Przedsiębiorcy ci mają większą tolerancję dla dystansu 

psychicznego, są dobrze wykształceni, mają lub szybko zyskują międzynarodowe 

doświadczenie, znają języki obce, wykazują większą odporność na zmiany i pozy-

tywne nastawienie do internacjonalizacji wielowymiarowej. 

 

Słowa kluczowe: born global, przyspieszona internacjonalizacja, MŚP 

 

 

Wprowadzenie 

 

Efektywne działanie i konkurowanie na rynkach międzynarodowych stało się 

dla polskich przedsiębiorstw faktem. Innymi słowy polscy przedsiębiorcy aktywnie 
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uczestniczą w procesie internacjonalizacji w sensie wielowymiarowym
1
. W toku 

prowadzonych w ostatnich latach badań własnych nad przyspieszoną internacjonali-

zacją interesujące wydaje się być ukierunkowanie strategii rozwoju firm na rynki 

zagraniczne od samego początku rozpoczęcia działalności
2
. Przedsiębiorstwa z ta-

kimi strategiami  nazwano w światowej literaturze przedmiotu – Born Global. Za-

zwyczaj są to niewielkie firmy, małe bądź średnie przedsiębiorstwa działające głów-

nie w branżach zawiązanych z nowoczesnymi technologiami, oparte na nowoczesnej 

wiedzy, chcące zdobyć przewagę na międzynarodowym rynku przez tworzenie 

unikatowych produktów, wdrażanie innowacyjnych technologii
3
. Działania takich 

firm skoncentrowane są głównie na największych i najbardziej chłonnych rynkach, 

przeważnie krajów wysoko rozwiniętych. Zmian rynkowych we współczesnym 

świecie także polskie małe i średni firmy szukają w specyficznych źródłach przewa-

gi konkurencyjnej, budują efektywne strategie rynkowe, które pozwalają im po-

strzegać rynek globalny za ich rynek docelowy, również dla własnych inwestycji 

zagranicznych bezpośrednich (ZIB)
4
 oraz przejmowania za granicą firm konkuren-

cyjnych
5
. 

 

 

1. Cel, przedmiot, zakres badania – badania pilotażowe 

Celem badań prowadzonych w latach 2011–2013 było wyodrębnienie (odnale-

zienie) odpowiedzi na pytanie czy polskie firmy, które doświadczają możliwości 

działań rynkowych w warunkach wolnokonkurencyjnych dopiero od początku lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku są w stanie efektywnie uczestniczyć w procesie 

przyspieszonej internacjonalizacji. Czy obserwowana w gospodarkach wysokoro-

zwiniętych (od lat 90.) forma działań na rynkach międzynarodowych w postaci firm 

typu Born Global jest możliwa również dla polskich przedsiębiorców, którzy nie 

                                                 
1 Szerzej K. Blanke-Ławniczak, Ewolucja modeli internacjonalizacji wyjaśniających cyrkula-

cję BIZ, Prace Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych, t. VIII, Politechnika Gdańska, 

Gdańsk  2009, s. 17–36. 
2 Szerzej K. Blanke-Ławniczak, Proces przyśpieszonej internacjonalizacji – fenomen firm 

typu Born Global, Organizacja i Zarządzanie nr 52, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznań-

skiej, Poznań 2008, s. 23–32. 
3 Szerzej K. Blanke-Ławniczak, Małe i średnie przedsiębiorstwa typu Born Global – studium 

literatury przedmiotu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Pro-

blemy Usług nr 81, Szczecin 2012, s. 22–29.  
4 K. Blanke-Ławniczak, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie małych i średnich przedsię-

biorstw z Polski w świetle badań empirycznych, w: Strategie zarządzania mikro i małymi 

przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy 

Usług nr 50, Szczecin 2010, s. 61–70. 
5 Zob. koncepcję reverse globalization – R. Ławniczak, K. Blanke-Ławniczak, Reverse glo-

balization – the new phenomenon in the world’s economy of 21st century, w: Economic chal-

lenges of contemporary world, red. D. Kopycińska, Volumina, Szczecin 2010, s. 21–35;  

R. Ławniczak, K. Blanke-Ławniczak, Wyzwania dla komunikowania strategicznego w przeję-

ciach globalizacji odwrotnej, w: Komunikowanie strategiczne w międzynarodowych fuzjach  

i przejęciach, red. R. Ławniczak, Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2012, s. 197–225. 
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mieli możliwości uczenia się, doświadczania operacji zagranicznych przez okres 

wcześniejszych dekad? Warunki biznesowe w Polsce w okresie gospodarki nakazo-

wo-rozdzielczej były zasadniczo inne niż uwarunkowania rozwoju dla zagranicz-

nych Born Global na rynkach światowych. Czy zatem istnieją polscy „urodzeni 

globaliści” i czy są w stanie z sukcesem konkurować na rynkach międzynarodowych 

ze swoimi analogicznymi, zagranicznymi konkurentami? 

Przedmiotem badań są polskie przedsiębiorstwa powstałe po 1989 roku, które 

w okresie do pięciu lat od powstania osiągnęły ponad 50% ogółu przychodów ze 

sprzedaży na rynkach zagranicznych
6
. 

 

 

2.  Źródła i metody badawcze 

 

Firmy typu Born Global stanowią nowy fenomen w światowej gospodarce, 

który w Polsce jest właściwie niezbadany. Taka sytuacja jest istotną barierą zidenty-

fikowania przedsiębiorstw, uzyskania  danych statystycznych czy informacji o wa-

runkach rozwoju i otoczeniu biznesowym. Dane i informacje pozyskane do badania 

gromadzone były przez trzy lata jako ukierunkowana obserwacja i studia informacji 

prasowych, stron internetowych firm oraz organizacji wspierających przedsiębior-

czość, uczestnictwo w konferencjach i seminariach dla przedsiębiorców, wywiady  

z pracownikami PARP, PAIiZ, Lewiatan, Wielkopolskiego Urzędu Marszałkow-

skiego oraz z założycielami firm.  

 

 

3. Studia przypadków 

Spółka i3D powstała w 2007 roku. 

Założyciele: Jacek Jędrzejowski współzałożyciel, członek zarządu oraz prezes. 

Nominowany w 2011 przez Ernst & Young do tytułu Przedsiębiorca Roku. W ran-

kingu „50 najbardziej kreatywnych w biznesie” magazynu Brief w 2012 roku zajął 

siódme miejsce.  Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. 

Arkadiusz Patryas – współzałożyciel, członek zarządu oraz wiceprezes. Nominowa-

ny w 2011 roku przez Ernst & Young do tytułu Przedsiębiorca Roku. W rankingu 

„50 najbardziej kreatywnych w biznesie” magazynu Brief zajął siódme miejsce. 

Przez 11 lat pracował w firmach consultingowych „Wielkiej czwórki”. Doradzał  

                                                 
6 Autorzy w swoich koncepcjach Born Global różnią się nie tylko w nazewnictwie, ale rów-

nież w podstawowych kryteriach (wyznacznikach). Różnice te są wyraźne przede wszystkim 

w takich obszarach, jak czas internacjonalizacji od momentu powstania firmy, stopień zaan-

gażowania zasobów i czerpania zysków na rynkach zagranicznych w stosunku do rynku 

krajowego, liczba rynków zagranicznych oraz rola właściciela w rozwoju przyśpieszonej 

internacjonalizacji. Różnice występujące w nazwach i kryteriach oraz wybrane ze światowej 

literatury wyniki badań syntetycznie przedstawiono w: K. Blanke-Ławniczak, Małe i średnie 

przedsiębiorstwa typu Born Global… Niemniej jednak zaobserwowano zgodność odnośnie do 

wielkości generowanych za granicą przychodów oraz tempa (do 5 lat) ich osiągania. 
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w projektach z zakresu M & A, inwestycji typu greenfield oraz planowania strate-

gicznego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego
7
.  

Profil działalności: grupa i3D jest polskim liderem i jedną z wiodących na świecie 

firm realizujących interaktywne wizualizacje trójwymiarowe oraz technologii wirtu-

alnej rzeczywistości (VR).  

Innowacyjność: eksperci branży informatycznej nie mają wątpliwości, że jest to 

światowy lider
8
. Firma stawia na innowacyjność działania na globalnym rynku, 

zajmując się tworzeniem interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych oraz tech-

nologii wirtualnej rzeczywistości
9
. Oferuje zaawansowane rozwiązania technolo-

giczne i aplikacyjne, pozwalające na pełne odwzorowanie świata realnego w wirtu-

alnej rzeczywistości (High Tech VR), co umożliwia m.in. znaczące przyśpieszenie 

procesu projektowania i weryfikacji konstrukcji, a także testowanie i sprawdzanie 

funkcjonalności modelowanych obiektów. 

Rynki zbytu, odbiorcy i kooperanci: to polski Born Global, który pracuje dla naj-

większych firm na świecie. Gromadzi know-how i doświadczenie przez kooperowa-

nie ze światowymi liderami w zakresie sprzętu i oprogramowania, takimi jak: Pro-

jection Design, Sharp czy Holovis. Dzięki umowie o współpracy z IBM Deep Com-

puting Visualisations, spółka ma dostęp do najnowszych rozwiązań oraz wsparcie  

w podejmowanych pracach badawczo-rozwojowych. Ważnym elementem jej strate-

gii jest współpraca z ośrodkami naukowymi, takimi jak: Rocky Mountain Super-

computing Centers (Stany Zjednoczone), Politechnika Śląska czy Śląski Uniwersy-

tet Medyczny. Zarząd firmy powołał już przedstawicielstwo i3D w Stanach Zjedno-

czonych. Powstała spółka o nazwie i3D Inc.
10

 Do grona klientów należą m.in.: kon-

cern petrochemiczny Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej; koncern paliwowy Exxon 

Mobil
11

; amerykański Boeing, Austriacka Organizacja Turystyczna.  

Nagrody, patenty, certyfikaty: Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2012  

i 2001, Laval Virtual Awards 2012, i3D Biznesowym Partnerem roku 2012, Ernst & 

Young – Entrepreneur of the Year „Przedsiębiorca Roku” 2011, Brief – 50 Najbar-

dziej Kreatywnych w Biznesie, Quality International 2011 – Złote Godło Najwyż-

szej Jakości QI 2011 w kategorii QI Services
12

.  

 

Medicalgorithmics SA powstał w 2005 roku. 

Założyciele: dwóch naukowców-przedsiębiorców; dr Marek Dziubiński, Prezes 

Zarządu, informatyk programista, absolwent Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu 

Warszawskiego. Laureat głównej nagrody w programie Innowator, ufundowanej 

przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz autor unikatowych rozwiązań, 

                                                 
7 http://www.i3d.pl/562,zespol.html. 
8 http://www.ppp.pi.gov.pl/ PARPFiles/file /PPP/ Historie_Sukces /Z_ Gliwic _na_ podboj_ 

swiata.pdf.  
9 http://i3d.pl. 
10 http://www.ppp.pi.gov.pl/ PARPFiles/file/ PPP/Historie_ Sukces/ Z_Gliwic_na_podboj_ 

swiata.pdf. 
11 http://www.ppp.pi.gov.pl/ PARPFiles /file/ PPP/Historie _Sukces/Z_Gliwic_na_podboj_ 

swiata.pdf. 
12 http://www.spidersweb.pl/2011/06/i3d-polski-startup-ktory-pracuje-dla-najwiekszych.html; 

http://montrilo.pl/2012/04/25/i3d-z-prestizowa-nagroda-laval-virtual-awards-2012/. 
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algorytmicznych w analizie sygnału EKG. Marcin Szumowski, członek Rady 

Nadzorczej, absolwent MBA, University of Nevada w Reno oraz studiów 

magisterskich i doktoranckich w dziedzinie fizyki atmosfery University of Illinois, 

Urbana. 

Profil działalności: firma opracowuje nowatorskie rozwiązania w zakresie 

przetwarzania sygnałów i danych w aplikacjach medycznych, takich jak monitoring 

i diagnostyka pracy serca. Działalność oparta jest na wykorzystaniu 

zaawansowanych algorytmów do analizy sygnałów i danych medycznych. 

Przedsiębiorstwo zajmuje się nie tylko opracowaniem specjalistycznych systemów, 

lecz również produkcją i dystrybucją nowoczesnych urządzeń technicznych
13

. 

Innowacyjność: wykorzystuje domenę com. jako najbardziej typową i prestiżową 

dla tego typu firm. Medicalgorithmics opracowała i jest producentem najbardziej 

zaawansowanego technologicznie systemu do diagnostyki arytmii na świecie, 

szczególnie w krajach EU i USA. Przedstawiciele spółki kilkakrotnie brali udział  

w dorocznych targach Medica w Dusseldorfie
14

. Firma nastawiona na sprzedaż 

zagranicą funkcjonowała początkowo w ramach Inkubatora Technologii 

Warszawskiego Parku Technologicznego Technoport, by w 2010 roku przenieść się 

do własnej siedziby w Warszawie.  

Rynki zbytu, odbiorcy i kooperanci: aktualnie eksport produktów i usług, głównie 

na rynek amerykański, stanowi ponad 80% przychodów ze sprzedaży netto spółki. 

Firma eksportuje na rynek amerykański usługi, polegające na opracowaniu 

specjalistycznego oprogramowania oraz przetwarzaniu sygnałów i danych 

medycznych
15

. W 2010 roku  Medicalgoritmics podjął współpracę kooperacyjną  

z jednym z partnerów amerykańskich, polegającą na tym, że partner wykorzystuje 

technologię i korzysta z usług programistycznych w celu świadczenia usług 

diagnostycznych na rzecz szpitali, klinik i gabinetów lekarskich w USA
16

. Jednym  

z dwóch funduszy inwestycyjnych zaangażowanych w spółce jest New Europe 

Ventures LLC, USA, który ma aktualnie mniejszościowy udział w jej kapitale. 

Medicalgoritmics ma od końca 2008 roku ZIB na rynku amerykańskim – 

Medicalgoritmics LCC, z siedzibą w Nowym Jorku. Jej utworzenie było wynikiem 

zaangażowania się w procedurę certyfikatu dopuszczenia do obrotu Systemu 

PocketECG przed amerykańską agencją rządową. Amerykański ZIB jest także 

wykorzystywana do kontaktów z potencjalnymi inwestorami i partnerami 

biznesowymi
17

.  

Nagrody, patenty, certyfikaty: Method, Device and system for Cardio-Acoustic 

Signal Analysis Patent No US 7,753,856 B2 Date of patent: Jul. 13, 2010, certyfika-

tu dopuszczenia do obrotu Systemu PocketECG przed amerykańską agencją rządo-

wą Food and Drug Administration – FDA, II i III miejsce „CodeLords”, „Pogromcy 

algorytmów”. 

 

                                                 
13 http://www.medicalgorithmics.pl/ (27.04.2012). 
14 http://www.medicalgorithmics.pl/ (27.04.2012). 
15 J. Cieślik, Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm, PARP, Warszawa 2011, s. 37. 
16 http://www.newconnect.info/ wiadomosc_ze_spolki/ medicalgorithmics_s_a_na_ amery-

kanskim_rynku (27.04.2012). 
17 http://www.medicalgorithmics.pl/ (27.04.2012). 
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Apeiron Synthesis powstała w 2006 roku w ramach Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości przy Politechnice Warszawskiej. 

Założyciele: dr Michał Bieniek – chemik, założyciel i prezes zaangażował prawie 

wszystkie swoje oszczędności, zyskał finansowe wsparcie rodziny i przyjaciół oraz 

Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, z którym młody naukowiec współ-

pracuje do dziś
18

. 

Profil działalności: Born Global komercjalizujący najnowocześniejsze rozwiązania 

w chemii, dzięki którym powstają związki chemiczne dla przemysłu farmaceutycz-

nego. Apeiron Synthesis skupia się głównie na produkcji i sprzedaży katalizatorów 

dla firm farmaceutycznych i chemicznych. Największy potencjał wzrostu ma meta-

teza olefin. Na większą skalę przemysł rozpoczął wprowadzać tę technologię dopie-

ro po przyznaniu Nagrody Nobla w 2005 roku za osiągnięcia właśnie w tym obsza-

rze. Apeiron Synthesis widzi na tym rynku swoją szansę, szczególnie, że ma silny 

zespół oraz doskonałe zaplecze techniczne
19

. 

Innowacyjność: innowacyjny produkt spółki to tzw. katalizator metatezy – związek 

chemiczny stosowany m.in. do produkcji leków nowej generacji. Wartość świato-

wego rynku w tym zakresie szacowana jest bowiem na około 1,5 mld USD, przy 

dynamice wzrostu około 9–10% rocznie. Takimi katalizatorami interesują się firmy 

poszukujące leków na choroby, na które dotychczas nie było lekarstwa na przykład 

wirusowe zapalenie wątroby typu C. Obecnie na świecie są jeszcze tylko trzy firmy 

oferujące tę technologię. Pomysł na firmę zrodził się, gdy przystępując do programu 

„Innowator”, jako laureat otrzymał grant w wysokości 700 tys. zł.  

Rynki zbytu, odbiorcy i kooperanci: przedsiębiorstwo współpracuje z firmami 

chemicznymi i farmaceutycznymi z Niemiec, Anglii i Stanów Zjednoczonych. Dr 

Bieniek, poszukując inwestora zdecydował się na wsparcie ze strony przedstawicieli 

Lewiatan Business Angels (w tym wypadku występują jako Anioł Biznesu), którzy 

kupili wizję rozwoju. Poważną przeszkodą dla rozwoju firmy był również brak od-

powiednio wyposażonego laboratorium do prowadzenia dalszych badań oraz nie-

możność rozpoczęcia masowej produkcji katalizatorów. Pomysł produkcji kataliza-

torów metatezy spodobał się władzom Wrocławskiego Parku Technologicznego, 

gdzie została zakupiona niezbędna aparatura oraz udostępniono odpowiednią po-

wierzchnię laboratoryjną
20

. 

Nagrody, patenty, certyfikaty: Intel + UC Berkeley Technology Entrepreneurship 

Challenge, Global Entrepreneurship Competition, Innofirma – Parkowe Orły. 

 

Mebelplast powstał w 1988 roku i od razu nastawiony była na eksport. 

Założyciel: Marek Kołakowski – założyciel i prezes firmy MebelPlast SA, kanclerz 

olsztyńskiej loży Business Centre Club. Pierwszy projekt sofy stworzyli wraz  

z kolegą w garażu jego domu. W 1990  roku na  Targach  Poznańskich  wystawił  po  

                                                 
18 http://apeironsynthesis.com/ (30.04.2012). 
19 http://www.lba.pl/ dla-mediow/ archiwum/action,get ,id,11,t,Apeiron- Synthesis-kolejna-

transakcja-LBA.html (02.05.2012). 
20 http://www.teklaplus.pl/ index.php? option=com_content &view= article&id =294: wiedza-

polskiego-chemika-warta-miliony (30.04.2012). 

http://apeironsynthesis.com/
http://www.lba.pl/dla-mediow/archiwum/action,get,id,11,t,Apeiron-Synthesis-kolejna-transakcja-LBA.html
http://www.lba.pl/dla-mediow/archiwum/action,get,id,11,t,Apeiron-Synthesis-kolejna-transakcja-LBA.html
http://www.teklaplus.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294:wiedza-polskiego-chemika-warta-miliony
http://www.teklaplus.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294:wiedza-polskiego-chemika-warta-miliony
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raz pierwszy swoją ofertę mebli. Jego firma zatrudnia dziś w Olsztynie kilkaset 

osób. 
21

. W latach osiemdziesiątych XX wieku wyjechał za granicę, gdzie pracował  

i zdobywał doświadczenie  

Profil działalności: czołowy polski producent i eksporter wysokiej jakości mebli 

tapicerowanych. 

Innowacyjność: za rozwiązanie innowacyjne w przypadku przedsiębiorstwa Me-

belplast należy przyjąć koncepcję internacjonalizowania działalności już w momen-

cie powstawania firmy pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku w Polsce. 

Rynki zbytu, odbiorcy i kooperanci: przez pierwsze 20 lat swojej działalności 

przychody firmy generowane były wyłącznie ze sprzedaży za granicą. Pierwsze 

rynki zbytu to Niemcy i Holandia. Od 1995 roku rozpoczęto stałą współpracę  

z największym na świecie domem sprzedaży wysyłkowej – OTTO VERSAND (ka-

pitał udziałowy 400 tys. zł, zatrudnienie ok. 250 osób). W 1996 roku Mebelplast 

został przekształcony w Spółkę Akcyjną. Uruchomił drugi własny zakład produk-

cyjny i zdobywał kolejne rynki, tj.: Austrię, Szwajcarię, Szwecję, Francję i Słowe-

nię, Danię, Wielką Brytanię, USA, Rosję i w kraje WNP, Norwegię, Izrael, Grecję, 

Arabię Saudyjską. W 2011 roku Mebelplast SA nabył od inwestora Square Four 

(SQ4) 100% udziałów w firmie Weco Polstermöbelmanufaktur Leimbach GmbH
22

. 

Rozpoczęcie sprzedaży w Polsce, dzięki uruchomieniu salonów firmowych, było dla 

spółki sprawą wtórną. Pierwsze punkty sprzedaży zostały otwarte w Polsce dopiero 

po 10 latach.  Do roku 2005 Mebelplast eksportował około 90% wyrobów, głównie 

do krajów UE, Szwajcarii, USA, Kanady, a nawet Arabii Saudyjskiej. Obecnie 70% 

produkcji stanowi eksport, natomiast 30% to sprzedaż w sieci własnych salonów. 

Do grona klientów w Europie i na świecie należą takie renomowane firmy jak: Atlas 

Verband,   Begros Verband, Hans Segmüller GmbH & Co.KG, Multipolster GmbH, 

Die Wäscherei- Das Mobelhaus Tristan Einrichtung GmbH, MI Lesnina, Idea Furni-

ture CO, Leiner, Kika, Mokana Meubelen
23

. 

Nagrody, patenty, certyfikaty: Mebelplast uhonorowano licznymi nagrodami  

i wyróżnieniami, wśród których znalazły się: Złota Statuetka Lider Polskiego Bizne-

su, Eurolider, tytuł Wybitny Polski Eksporter (dwukrotnie), Vertrauenslieferant – 

zaufany dostawca, Laur – Atut Warmii i Mazur (dwukrotnie). W latach 1999–2001 

spółka przeszła certyfikacje ISO 9001: 2000, ISO 14000 oraz ISO 18000, systemy 

zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

FM GROUP
24

 została założona w 2004 roku. 

Założyciel: Artur Trawiński założyciel i prezes, doświadczenie w marketingu wie-

lopoziomowym zdobywał w Australii
25

. 

                                                 
21 http://kto.wm.pl/opis/53,marek-kolakowski.html (15.12.2013). 
22Mebelplast przejmuje niemieckiego producenta mebli Weco, nadal chce wejść na GPW, 

http:// wyborcza.biz/ biznes/ 1,100969,9093099 ,Mebelplast_ przejmuje _niemieckiego 

_producenta _mebli.html. 
23 www.mebelplast.com.pl/ (5.05.2012); www.weco.de (10.10.2013). 
24 Liderzy w cały regionie, Diamenty Forbesa, dodatek do Forbesa, 2013/02, s. 28–37. 
25 http://perfumy.fm/files/wydarzenia/eurostyl112009_artykul.pdf. (20.12.2013). 

http://www.weco.de/
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Profil działalności: przedsiębiorstwo ze 100% polskim kapitałem z branży FMCG, 

czyli produktów szybko rotujących w punktach sprzedaży. Firma działa w sektorze 

marketingu wielopoziomowego.  

Innowacyjność: już trzy lata później, w związku z dynamicznym rozwojem na 

rynkach zagranicznych, powstała spółka FM GROUP World. W listopadzie 2008 

roku firma wkroczyła w nowy segment, wprowadzając na rynek doskonałej jakości 

środki czystości pod marką FM GROUP FOR HOME, a od października 2009 roku 

klienci i dystrybutorzy FM GROUP mogą korzystać z usług wirtualnego operatora 

telefonii komórkowej FM GROUP Mobile. 

Rynki zbytu, odbiorcy i kooperanci: obecnie marka FM GROUP jest znana  

i ceniona w kilkudziesięciu krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, 

Australii, Afryce oraz w Azji. Na całym świecie z FM GROUP współpracuje około 

589 tys. dystrybutorów, z czego ponad 200 tys. działa w Polsce. W 2009 roku przy-

chody FM GROUP Polska z eksportu produktów i usług przekroczyły przychody na 

terytorium Polski
26

. 

Nagrody, patenty, certyfikaty: firma FM GROUP World znalazła się w prestiżo-

wym gronie laureatów wielu nagród międzynarodowych, w tym polskiej Gazeli 

Biznesu 2011, Laur Klienta – Odkrycie 2013, „Złota Pieczęć Natury 2013 – Najlep-

szy Kosmetyk Naturalny”, Certyfikat V dla wegetarian. 

eLeader SA powstało w 2000 roku. 

Założyciele: Dobromir Piekarski – inżynier budownictwa, z zamiłowania informa-

tyk oraz jego wykładowca Piotr Sieczka. W 2013 roku otrzymali nagrodę „50 naj-

bardziej kreatywni w biznesie” plasując się na wysokiej – 12 pozycji
27

.  

Profil działalności: od początku istnienia branży zalicza się do czołówki świato-

wych dostawców oprogramowania biznesowego dla smartfonów.  

Innowacyjność: inteligentne rozwiązania dla telefonów komórkowych. W 2001 

roku firma upowszechniła pierwszy system wspierający badania rynku dla urządzeń 

mobilnych, który integrował funkcjonalność palmtopów, odbiorników GPS oraz 

aparatów cyfrowych w jedno rozwiązanie. Trzy lata później, na długo przed poja-

wieniem się rozwiązań Iphone, eLeader opracowała dla Nokii pierwsze mobilne 

rozwiązanie pozwalające na zarządzanie pracownikami w terenie. W tym samym 

roku uruchomiono pierwsze na świecie biznesowe rozwiązanie na smartfony do-

stępne w „chmurze”.  

Rynki zbytu, odbiorcy i kooperanci: ten „urodzony globalista” dostarcza już  

ponad 70 na całym świecie innowacyjnych rozwiązań dla najbardziej znanych ope-

ratorów sieci komórkowych, producentów elektroniki użytkowej, banków, instytucji 

finansowych, mediów, firm branży FMCG, służby zdrowia, użyteczności publicz-

nej, instytucji badawczych oraz firm handlowych
28

. 

 

                                                 
26 Włosi docenili Saracena, „Puls Biznesu”, 21–23 czerwca 2013, s. 24; Ludzie to nasz naj-

większy kapitał, „Wprost” 43/2012, s. 104–105; FM Portugalia, „Network Magazyn”, nr 29 

(25 I–25 IV), s. 16–17; Dwie prestiżowe nagrody FM GROUP, „Network Magazyn”, nr 29 

(25 I–25 IV), s. 7. 
27 http://www.brief.pl/artykul,141,50_najbardziej_ kreatywnych_w_biznesie_ranking _briefu 

_2013.html (25.10.2013). 
28 www.eleader.pl. 

http://forhome.perfumy.fm/
http://fmgroupmobile.pl/
http://www.brief.pl/artykul,141,50_najbardziej_kreatywnych_w_biznesie_ranking_briefu_2013.html
http://www.brief.pl/artykul,141,50_najbardziej_kreatywnych_w_biznesie_ranking_briefu_2013.html
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Nagrody, patenty, certyfikaty: w 2013 roku eLeader po raz kolejny otrzymał 

kompetencję Microsoft Silver Mobility, wszystkie aplikacje bankowości mobilnej 

eLeader oceniane są wyżej niż najlepsza według Javelin Startegy & Research. „Naj-

lepsze rozwiązanie mobilne rynku” 2001 od Microsoft. 

 

IVONA Software  założono w 2001 roku. 

Założyciele: dwaj absolwenci Politechniki Gdańskiej – Łukasz Osowski i Michał 

Kaszczuk. 

Profil działalności: IVONA Software tworzy i rozwija oprogramowanie kompute-

rowe w syntezie mowy na najwyższym światowym poziomie.  

Innowacyjność: produkty firmy wyróżniają się innowacyjnymi i niestandardowymi 

rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu są wdrażane w najbardziej zaawansowa-

nych technologicznie przedsięwzięciach. Cały obszar działalności biznesowej IVO-

NA Software jest związany z prowadzeniem rozwoju technologii syntezy mowy. To 

zarówno realizacja prac badawczo-rozwojowych, jak i komercjalizacja produktów. 

W 2011 roku pierwotna nazwa firmy (IVO Software) została zmieniona na IVONA 

Software. Firma tworzy i rozwija wielokrotnie nagradzany na świecie syntezator 

mowy IVONA TTS (ang. Text-to-Speech) – program zmieniający tekst na mowę  

w 25 językach. Doskonałym przykładem efektów projektu są głosy na urządzenia 

(np. telefony) pracujące pod systemem Android (np. Samsung Galaxy, HTC Desire, 

Sony Ericsson Xperia etc.). Jest jednym z najlepszych polskich eksportowych pro-

duktów cyfrowych. W raporcie organizacji Voice Information Associates IVONA 

został uznany najdokładniejszym komercyjnym syntezatorem mowy, wygrywają-

cym z rozwiązaniami takich światowych potęg, jak Mikrosoft, At&t, Nuance czy 

Loquendo. 

Rynki zbytu, odbiorcy i kooperanci: w 2010 roku przedsiębiorstwo zwiększyło 

swoje przychody dwukrotnie, a 70% zapewnili zagraniczni odbiorcy, tj. Samsung  

i Lufthansa. Rok później uruchomiono BIZ w Stanach Zjednoczonych
29

. 

Nagrody, patenty, certyfikaty:  Blizzard Challenge 2009, Brussels Innova 2008, 

Fenomeny Przekroju 2007, Blizzard Challenge 2007, Top Produkt Pomorza 2007, 

Produkt z Przyszłością 2007, National Geographic Traveler 2006 Odkrycie Roku, 

Przedsiębiorca Roku 2006 Ernst & Young i inni.  

 

 

Podsumowanie 

 

Celem realizowanych badań pilotażowych było znalezienie odpowiedzi na py-

tanie czy działające w okresie transformacji systemowej młode polskie przedsiębior-

stwa są w stanie realizować strategię przyspieszonej internacjonalizacji i z sukcesem 

konkurować na rynku globalnym. Przedstawione studia przypadków wskazują, że  

w Polsce funkcjonują firmy, które od momentu powstania widzą rynki zagraniczne 

jako rynki docelowe. W okresie do pięciu lat od ich powstania generują większo-

ściowe przychody ze sprzedaży właśnie na rynkach zagranicznych. Dotychczasowy 

rozwój rynkowy wszystkich badanych przedsiębiorstw jest wprost imponujący,  

                                                 
29 www.ivona.com. 
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z sukcesem konkurują nawet z największymi globalnymi graczami, takimi jak 

Microsoft czy Nokia, dostarczają innowacyjne produkty do największych świato-

wych korporacji ponadnarodowych, otrzymują światowe nagrody i wyróżnienia. 

Szczególnie warto podkreślić, że w badanej grupie występują przedsiębiorstwa, 

które już od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku ukierunkowały swoje dzia-

łania i strategie marketingowe na rynki zagraniczne (Mebelplast). Badane przedsię-

biorstwa należą do grupy małych i średnich firm, których, w większości, działalność 

oparta jest na wiedzy, oferując najbardziej innowacyjne rozwiązania o światowym 

zasięgu.  

W związku z powyższym nasuwa się pytanie: „Jak to jest możliwe, że małe, 

niedofinansowane polskie firmy, działające w warunkach rynkowych gospodarki 

okresu przejścia były w tak krótkim czasie w stanie osiągnąć tak duże sukcesy na 

światowym rynku”? Odpowiedzi należy szukać w charakterystykach ich założycieli, 

którzy wykorzystując zmieniające się warunki rynkowe w Polsce dysponowali spe-

cyficznym zestawem  cech (wysoki poziom zdolności ponoszenia ryzyka, specjali-

styczna wiedza, globalną mentalność – global mind-set, odporność na zmiany). 

Przedsiębiorcy ci wykazują większą tolerancję dla dystansu psychicznego, są dobrze 

wykształceni, mają lub szybko zdobywają doświadczenie międzynarodowe, znają 

języki obce, wykazują większą odporność na zmiany oraz pozytywne nastawienie 

do wielowymiarowego umiędzynarodowiania firmy
30

. 
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POLISH BORN GLOBAL ENETRPRISES – CASE STUDY 

 

Summary 

 

The aim of the pilot study present in the paper was to find an answer to the question 

whether the young Polish companies from transition economy are able to implement the 

strategy of accelerated internationalization and successfully compete in the global market.  

The case studies show that in Poland there are companies that from the inception see 

foreign markets as target markets. During the 5 years since their inception generate revenues 

from the sale of a majority in foreign markets. Polish born global successfully compete even 

with the biggest global players such as Microsoft or Nokia. They provide innovative products 

to the world's largest multinational corporations. Receive global awards. What is particularly 

worth emphasizing the fact that in the group are companies, that already since the early 90s, 

orient their activities and marketing strategies for foreign markets (Mebelplast). Surveyed 

companies belong to the group of small and medium-sized enterprises, mostly based its activi-

ties on knowledge, offering the most innovative solutions worldwide.  

Therefore, the question arises: “How is it possible that the small, underfunded Polish 

companies operating in the transition economy period were, in such a short time, able to 

achieve a great success in the world”? The answer lies in the characteristics of their founders 

- they use the changing market conditions in Poland and have been possessed a specific set of 

features (high level of risk bearing capacity, expertise, global mentality – global mind-set, 

resistance to change). These entrepreneurs have a higher tolerance for psychological distance, 

are well educated, have or are rapidly gaining international experience, speak foreign lan-

guages, show greater resistance to change and a positive attitude towards the internationaliza-

tion of multidimensional. 

 

Keywords: born global, accelerated internationalization, polish enterprises, SMEs 
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KLUCZOWE CZYNNIKI DOSTĘPU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW  

DO RYNKU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO  

W POLSCE
1
 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule, wykorzystując wyniki badań własnych oraz analizę źródeł literatu-

rowych, podjęto próbę identyfikacji kluczowych czynników dostępu mikroprzedsię-

biorstw do rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. W tym celu wyko-

rzystano metodykę myślenia sieciowego stworzoną przez trzech szwajcarskich pro-

fesorów P. Gomeza, G. Probsta i H. Ulricha, która jest oparta na teorii systemów. 

Aby zidentyfikować najważniejsze czynniki, które ułatwiają dostęp do rynków PPP 

przyjęto punkt widzenia mikroprzedsiębiorców. 

 

Słowa kluczowe: mikroprzedsiębiorstwa, metodyka myślenia sieciowego, partner-

stwo publiczno-prywatne 

 

 

Wprowadzenie 

 

Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego to, wbrew tendencjom światowym, 

jeden z najwolniej rozwijających się obszarów polskiej gospodarki. Stan ten po-

twierdza liczba umów podpisanych w 2012 roku (9) na podstawie tego instrumentu, 

na tle wszystkich obowiązujących (31) w Polsce
2
. Świadczy to o wielu barierach,  

z których najważniejszymi wydają się: psychologiczna, edukacyjna, instytucjonalna 

oraz prawna
3
. 

W powszechnej opinii projekty partnerstwa publiczno-prywatnego przezna-

czone są głównie dla dużych przedsiębiorstw. Argumenty przytaczane przez zwo-

lenników tej tezy dotyczą głównie wartości realizowanych inwestycji, jak i kwot 

wadium, które należy wpłacić biorąc udział w procedurze przetargowej. W praktyce 

okazuje się jednak, że stan prawny pozwala na udział w rynku PPP również naj-

                                                           
1 Tytuł nawiązuje do problematyki podjętej w ramach konferencji Mikrofirma 2013 

wskazującej na kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zamówień 

publicznych w Polsce. 
2 I. Herbst, T. Jagusztyn, P. Szewczyk, Rynek PPP w Polsce – 2012, Wyd. Centrum PPP, 

Warszawa 2013, s. 1. 
3 A. Cenkier, Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonania zadań publicznych, 

Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, s. 186. 
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mniejszym podmiotom, które są w stanie zapewnić niezbędną infrastrukturę do 

realizacji zamówienia. 

Co więcej, z umów PPP zawartych w Polsce do tej pory, zdecydowana więk-

szość
4
 mieści się w przedziale do 1 mln zł lub od 1 do 5 mln zł. Sytuuje to polskie 

projekty na bardzo odległych miejscach w porównaniu z europejskimi w zakresie 

ich wartości. Ma to bardzo ścisły związek z tym, że wszystkie realizowane są przez 

władze szczebla samorządowego. Może to wynikać także z mniej skomplikowanego 

przedmiotu umowy, jak również łatwiejszego – ze względu na rozmiary projektu – 

dostępu do finansowania.  

Dane dotyczące sektora mikroprzedsiębiorstw w 2013 roku wskazują na dalsze 

pogorszenie ich kondycji i konieczność szukania instrumentów i strategii zapewnia-

jących lepsze warunki gospodarowania tym podmiotom. W badaniu przeprowadzo-

nym przez Fundację Kronenberga wskazano przede wszystkim na postępującą re-

dukcję kosztów zatrudnienia (36% wskazań przedsiębiorców), spadek liczby klien-

tów (27%) oraz spadek obrotów (46%)
5
. Najczęściej wskazywanym działaniem 

antykryzysowym było natomiast ogólne ograniczanie kosztów (61%). 

Na tle tych rozważań warto zastanowić się jakie są najważniejsze czynniki do-

stępu najmniejszych podmiotów rynkowych do rynku partnerstwa publiczno-

prywatnego i na ile dostęp ten jest możliwy w polskich warunkach gospodarowania. 

Szukając odpowiedzi na te pytania w artykule posłużono się wynikami badań wła-

snych prowadzonych od 2008 roku, analizami raportów instytucji publicznych na 

temat PPP oraz wynikami badań prowadzonymi przez innych badaczy. W analizie 

wykorzystano metodykę myślenia sieciowego trzech szwajcarskich profesorów  

P. Gomeza, G. Probsta oraz H. Ulricha
6
, która oparta jest na teorii systemów. Aby 

wskazać najważniejsze czynniki, ułatwiające dostęp do rynku partnerstwa publicz-

no-prywatnego, przyjęto punkt widzenia mikroprzedsiębiorcy. 

Wybór czynników potencjalnie wpływających na udział mikroprzedsiębiorstw 

w rynku partnerstwa publiczno-prywatnego, jak również siła oddziaływań między 

nimi ustalony został w grupie specjalistów zajmujących się profesjonalnie procesem 

udzielania zamówień publicznych
7
 oraz potencjalnie zapoznanych najlepiej z proce-

durami partnerstwa publiczno-prywatnego. Z punktu widzenia problematyki podjętej 

w niniejszym artykule, w analizie pominięto aspekt czasu związany z oddziaływaniem 

czynników w sieci. Aby zawęzić obszar analizy na potrzeby artykułu przyjęto, że liczba 

czynników w sieci nie przekroczy szesnastu. 

 

 

 

 

                                                           
4 Raport z analizy danych zastanych, PARP, Warszawa 2012, s. 73. 
5 Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach, Fundacja Kronenberga, Warszawa 

2013. 
6 K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999,  

s. 104–145. 
7 Grupę tę liczącą 67 osób stanowili studenci dwóch kierunków studiów podyplomowych 

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne oraz Zamówienia publiczne. 
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1. Analiza stanu istniejącego 

 

Przedmiotem zainteresowań analizy systemowej jest badanie i wyjaśnianie 

ważnych problemów, co pomaga w podejmowaniu decyzji i wyboru określonych 

wariantów postępowania
8
. Analiza systemowa nadaje się idealnie, aby za jej pomocą 

dokładnie zdiagnozować powiązania między elementami systemu partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego oraz dokładnie zdefiniować i zrozumieć terminy związane  

z rynkiem PPP, wyłaniając jednocześnie kluczowe czynniki wpływające na dostęp 

do niego mikroprzedsiębiorstw.  

Metodyka myślenia sieciowego składa się z sześciu faz wzajemnie ze sobą 

związanych, do których należą: ustalenie celów i modelowanie sytuacji problemo-

wej, analiza oddziaływań, ujęcie i interpretacja możliwości zmian sytuacji, obja-

śnienie możliwości kierowania, planowanie strategii i działań, wprowadzenie roz-

wiązania problemu w życie
9
. W praktyce fazy te nie mają charakteru sekwencyjne-

go, gdyż rozwiązywanie problemów za pomocą metodyki wymaga wielokrotnego 

przechodzenia przez nie. 

Mając więc jasno sprecyzowany cel należy tworzyć sieć powiązań między 

czynnikami wpływającymi na problem. Ze względu na problematykę przyjętą  

w niniejszym artykule zdecydowano, że centrum sieci zawierać będzie czynnik  

o nazwie Dostęp mikroprzedsiębiorstw do PPP. Po dyskusji w grupie ekspertów 

przyjęto, że będą z nim związane następujące elementy sieci: mentalność przedsię-

biorców, korupcja, dotacje unijne, przyjazne prawo, podwykonawstwo, łączenie się 

w konsorcja, przychód, innowacyjność, kapitał ludzki, kapitał społeczny, decyzje 

władz, możliwości finansowania, popyt rynkowy, liczba konkurentów, branża  

w której działa przedsiębiorstwo. Sieć zależności między wymienionymi czynnika-

mi przedstawiono na rysunku 1. 

Po przedstawieniu czynników w sieci powiązań należy przeprowadzić analizę 

wzajemnych oddziaływań między nimi w dwóch przekrojach: rodzaju oraz inten-

sywności oddziaływania. Występują dwa rodzaje oddziaływań: równokierunkowe  

i przeciwne. Analiza rodzaju oddziaływania jak również jego intensywności została 

ponownie przeprowadzona przez 67 ekspertów. Ustalenie intensywności oddziały-

wania wsparto macierzą intensywności przedstawioną w tabeli 1.  

Ustalono, że intensywność określona zostanie w skali czterostopniowej (0–3), 

gdzie „0” oznacza brak oddziaływania, natomiast „3” – bardzo dużą intensywność 

oddziaływania.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8A. Piekarczyk, K. Zimniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010, 

s. 43. 
9 H. Ulrich, G.J.B. Probst, Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln. Ein Brevier 

für Führungskräfte, Verlag Paul Haupt, Bern–Stuttgart 1990, s. 114. 
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Rysunek 1. Sieć zależności wpływających na dostęp mikroprzedsiębiorstw do rynku partner-

stwa publiczno-prywatnego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Po wykonaniu macierzy należy stwierdzić, które czynniki w sieci są aktywne 

(czyli bardzo silnie wpływają na inne elementy, same jednak nie podlegają wpły-

wom), pasywne (w małym stopniu oddziałują na inne elementy, same jednak podle-

gają silnym wpływom), krytyczne (silnie wpływają na inne elementy, ale równo-

cześnie same podlegają silnym wpływom), a które leniwe (słabo oddziałują na inne 

elementy, ale również same podlegają jedynie słabym wpływom).  

Charakter czynników pozwoliła zidentyfikować mapa intensywności, którą 

przedstawiono na rysunku 2. Ze względu na możliwości wprowadzania zmian  

w systemie i brak reaktywności, za kluczowe elementy dostępu mikroprzedsię-

biorstw do rynku partnerstwa publiczno-prywatnego należy uznać czynniki aktyw-

ne. 

Tworząc mapę intensywności, niezwykle ważne jest poprowadzenie granicy 

podziału między czynnikami. W niniejszej analizie przyjęto, że linie podziału będą 

przebiegać w miejscach, które powstają w wyniku podzielenia maksymalnej warto-

ści A oraz P przez 2. Uzyskane w ten sposób wartości to A = 10 oraz P = 17. 

Z mapy intensywności wynika, że kluczowymi czynnikami dostępu mikro-

przedsiębiorstw do rynku partnerstwa publiczno-prywatnego są: decyzje władz (15), 

przyjazne prawo (10), dotacje unijne (9), kapitał ludzki (13), korupcja (8), kapitał 

społeczny (3), mentalność (6), łączenie w konsorcja (12), możliwości finansowania 

(14) oraz branża (7). Na tym etapie warto określić, które z wymienionych czynni-

ków są sterowalne przez właściciela mikrofirmy, a na które nie ma on wpływu. Bez 

wątpienia do czynników kierowalnych należą: kapitał ludzki, mentalność, łączenie 

w konsorcja oraz branża. Co prawda ostatni z wymienionych czynników leży na 

granicy pomiędzy czynnikami aktywnymi i krytycznymi, niemniej jednak ze wzglę-

du na specyfikę rynku partnerstwa publiczno-prywatnego i swobodę jaką daje 
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badaczowi metodyka myślenia sieciowego może on być włączony do czynników 

aktywnych. 

 
Tabela 1 

Macierz wpływów 

Lp. Nazwa czynnika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 
Suma 

A 

1. 
Dostęp mikrofirm 

do PPP 
X 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 9 

2. Popyt rynkowy 1 X 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

3. Kapitał społeczny 0 0 X 0 0 3 0 3 0 2 2 2 1 0 1 0 14 

4. Innowacyjność 0 1 0 X 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 9 

5. Przychód 3 0 0 0 X 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 10 

6. Mentalność 1 0 3 2 2 X 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 15 

7. Branża 3 2 0 3 3 0 X 0 2 0 2 2 0 1 0 1 19 

8. Korupcja 2 1 3 0 3 3 0 X 0 0 0 0 1 0 1 0 14 

9. Dotacje unijne 3 2 0 2 2 0 2 0 X 0 0 0 0 3 0 0 14 

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

11. Podwykonawstwo 2 0 0 2 3 1 0 0 0 0 X 0 0 0 0 1 9 

12. 
Łączenie w 

konsorcja 
3 0 2 2 3 1 2 0 0 0 0 X 0 3 0 2 18 

13. Kapitał ludzki 2 0 3 2 3 1 1 2 0 0 0 0 X 0 0 0 14 

14. 
Możliwości 

finansowania 
3 2 0 2 3 0 3 0 2 0 2 1 2 X 0 0 20 

15. Decyzje władz 1 0 1 0 1 2 1 2 0 3 0 0 0 0 X  0 11 

16. 
Liczba 

konkurentów 
1 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 X  8 

 Suma P 28 9 13 16 34 14 17 14 6 5 10 12 4 13 2 7  

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kapitał ludzki w procedurach partnerstwa publiczno-prywatnego ma funda-

mentalne znaczenie. Fachowa i dobrze wykształcona kadra daje gwarancję opraco-

wania prawidłowej oferty w postępowaniu przetargowym, które często inicjuje wy-

bór partnera prywatnego. Pozwala także na umiejętne zarządzanie inwestycją lub 

usługą, minimalizując ryzyko niepowodzenia oraz profesjonalne jej wykonanie. 

Trzeba bowiem pamiętać, że to właśnie partner prywatny ponosi odpowiedzialność 

za bieżące administrowanie i zarządzanie, odciążając tym samym urzędników od 

trudnego i często niebędącego w ich kompetencjach procesu podejmowania decyzji. 
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Rysunek 2. Mapa intensywności 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Drugim niezwykle ważnym czynnikiem jest mentalność przedsiębiorcy. 

Uczestnictwo w procedurach związanych z rynkiem partnerstwa publiczno-

prywatnego to przezwyciężenie wielu barier, z których społeczna związana z posta-

wami dużej części społeczeństwa jest jedną z poważniejszych. Sami przedsiębiorcy 

podkreślają też często, że trudno rozmawia się z urzędnikami, a problemy natury 

instytucjonalnej skutecznie zniechęcają ich do takiej współpracy
10

. Z mentalnością 

wiążą się też często postawy zachowawcze, przeciwdziałające zmianom w obszarze 

podnoszenia wykształcenia. 

W procedurach partnerstwa publiczno-prywatnego niezwykle cenną umiejętno-

ścią może się okazać łączenie w konsorcja, co sprzyja integracji kapitału zarówno 

finansowego, jak i intelektualnego i zwiększa szanse na skuteczną rywalizację  

z większymi podmiotami na rynku. W projektach PPP konsorcja mogą także sprzy-

jać dyfuzji innowacji i stanowić ciekawą alternatywę dla dużych organizacji. 

W końcu z punktu widzenia przedsiębiorcy biorącego udział w rynku PPP bar-

dzo ważny jest wybór branży, w której będzie prowadził swoją działalność. Nie 

wszystkie bowiem rodzaje aktywności gospodarczej nadają się do „wtłoczenia” w tę 

formułę. Obecnie najwięcej ogłoszeń przypada na projekty PPP realizowane  

w branży sport i rekreacja (30%) oraz parkingi (16%). Dla mikrofirm jednak, ze 

względu na specyfikę ich działania, bardziej interesujące mogą być: transport, usługi 

wydawnicze, meble miejskie czy gospodarka odpadami. 

Nie sposób także pominąć kluczowych czynników dostępu mikroprzedsię-

biorstw do rynku PPP, na które nie mają one bezpośredniego wpływu. Dotyczą 

przede wszystkim kierunków zmian w zakresie prawa oraz poprawy możliwości 

finansowania najmniejszych podmiotów rynkowych. Wymagają także poprawy 

                                                           
10 B. Bojewska, Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. SGH, Warszawa 2009, s. 38. 
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relacji społecznych oraz reorientacji mentalności związanej z zachowaniami piętnu-

jącymi korupcję, jak również wszelkie patologie życia gospodarczego. 

Kolejna faza metodyki myślenia sieciowego to interpretacje możliwości zmian 

sytuacji. W tabeli 2 przedstawiono trzy rodzaje scenariuszy: optymistyczny, pesymi-

styczny i prawdopodobny, ułatwiające podjęcie właściwych decyzji, dotyczących 

kierunków zmian. Uwzględniono w nich wyłącznie czynniki sterowalne przez wła-

ściciela mikroprzedsiębiorstwa.  

 
Tabela 2 

Scenariusze rozwoju kluczowych czynników dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku partner-

stwa publiczno-prywatnego 

 w Polsce 

Czynniki 
Scenariusz 

Optymistyczny Pesymistyczny Prawdopodobny 

Kapitał 

ludzki 

Właściciele mikroprzedsię-

biorstw będą chętnie inwe-

stowali w podnoszenie 
wiedzy i kwalifikacji pra-

cowników zajmujących się 

opracowywaniem ofert 
uczestnictwa w rynku PPP  

i zarządzaniem projektami 

związanymi z tym rynkiem 

Mikroprzedsiębiorcy będą 

oszczędzać na kosztach 

szkoleń i obniżać koszty 
działalności zatrudniając 

gorzej wykwalifikowa-

nych pracowników 
nieorientujących się  

w procedurach PPP  

Nastąpi stopniowa poprawa 

wiedzy pracowników 

zatrudnianych przez mikro-
przedsiębiorców  

i powolny wzrost zaintere-

sowania rynkiem PPP 

Mentalność Zmieni się (poprawi) nasta-

wienie przedsiębiorców do 

uczestnictwa w procedurach 
na rynku PPP 

Nadal właściciele naj-

mniejszych podmiotów 

nie będą zainteresowani 
udziałem w rynku PPP 

Stopniowo dzięki trudno-

ściom występującym na 

lokalnych rynkach przed-
siębiorcy będą interesowali 

się alternatywnymi możli-

wościami wsparcia działal-
ności (w tym projektami 

PPP) 

Łączenie 
się  

w konsor-

cja 

Przeciwstawiając się konku-
rencji dużych firm na rynku 

PPP małe podmioty będą 

chętnie łączyły się w konsor-
cja zdobywając szerszy 

dostęp do różnego rodzaju 

projektów związanych z tym 
rynkiem 

Występujące problemy  
z podziałem odpowie-

dzialności  

i rozliczaniem się ze 
zrealizowanych zadań 

będą skutecznie utrudnia-

ły łączenie się mikrofilm 
w konsorcja na rynku 

PPP 

Nastąpi powolna poprawa  
w zakresie liczby zawiera-

nych konsorcjów przez 

najmniejsze podmioty 
rynkowe  

Branża Nastąpi rozwój rynku PPP 

zwłaszcza w branżach,  
w których większość udzia-

łów mają mikroprzedsiębior-

stwa 

Najwięcej projektów 

będzie lokowanych  
w branżach, w których ze 

względu na utrudniony 

dostęp do finansowania  
i problemy strukturalne 

większość udziałów mają 

duże podmioty 

Rynek PPP będzie nadal 

zdywersyfikowany z prze-
wagą branż skupiających 

duże podmioty rynkowe. 

Będą na nim jednak projek-
ty możliwe do realizacji dla 

mikroprzedsiębiorców 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Kolejnym etapem metodyki myślenia sieciowego jest objaśnienie możliwości 

kierowania zmianą. W tym celu wykorzystuje się model, w którym należy uwzględ-

nić czynniki kierowalne i niekierowane, indykatory (lub wskaźniki wczesnego 
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ostrzegania), sprzężenie zwrotne oraz wyprzedzające (przedsprzężenie). Punktem 

odniesienia w modelu było mikroprzedsiębiorstwo i z tej perspektywy dokonano 

podziału na wymienione czynniki. 

Na rysunku 3 przedstawiono model kierowania w celu zwiększania dostępu 

mikroprzedsięborstw do rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 3. Model kierowania w celu zwiększania dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku 

partnerstwa publiczno-prywatnego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Indykatory wskazane w modelu pokazują zmiany w systemie. Sprzężenie 

zwrotne pomaga decydentowi, którym jest mikroprzedsiębiorca na wybór odpo-

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

nie wyprzedzające odpowiada natomiast na pytanie czy można zaakceptować stan 

leżący poza zasięgiem oddziaływania mikroprzedsiębiorstwa i jakie należy podjąć 

działania prewencyjne. 

Kolejny krok metodyki myślenia sieciowego przewiduje opracowanie propo-

zycji działań nastawionych na poprawę funkcjonowania systemu. Propozycje dzia-

łań w związku z charakterem czynników występujących w modelu można podzielić 

na działania związane z postawą samego mikroprzedsiębiorcy oraz działania pań-

stwa. 

Niewątpliwie – jak już wspomniano – niezwykle ważne jest ciągłe dokształca-

nie kadry w zakresie znajomości procedur partnerstwa publiczno-prywatnego oraz 

możliwości uczestnictwa w rynku PPP. Jak bowiem wskazują wyniki badań włas-
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nych stan wiedzy wszystkich podmiotów rynkowych w tym zakresie ciągle jest 

bardzo nikły i niewystarczający dla szybszego jak do tej pory rozwoju tego rynku
11

.  

Drugim działaniem ze strony mikroprzedsiębiorców powinna być stopniowa 

zmiana mentalności związanej z uczestnictwem w projektach PPP. Wspomniane 

dokształcanie kadry powinno budować przeświadczenie, że nie jest to instrument 

przeznaczony wyłącznie dla największych podmiotów i można za jego pomocą 

budować a następnie rozwijać wartość przedsiębiorstwa. Warto jednak wspomnieć, 

że na mentalność właścicieli przedsiębiorstw wpływają także zmiany w przepisach 

prawa, jak również klimat społeczny dla nowego i wymagającego dużej uczciwości 

instrumentu. 

Kolejnym działaniem właścicieli mikroprzedsiębiorstw powinno być łączenie 

się w konsorcja z innymi potencjalnymi uczestnikami rynku PPP. Wyniki badań 

własnych także wskazują na takie rozwiązanie, gdyż statystycznie, prawie 70% 

wszystkich podmiotów rynkowych uznaje jego słuszność
12

. Z przeprowadzonych 

badań
13

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

siębiorstw połączenie się w konsorcjum pozwoliło wygrać postępowanie przetargo-

we, które przecież jest jednym z rozwiązań związanych z zainicjowaniem projektu 

PPP. 

Mikroprzedsiębiorstwa korzystając z możliwości jakie daje rynek PPP powin-

ny lokować swoje aktywa głównie w tych branżach, w których mogą skutecznie 

rywalizować z innymi podmiotami i w których wartość realizowanych projektów nie 

jest zbyt wysoka. Jak wskazują badania przeprowadzone przez Fundację Centrum 

PPP jest to możliwe pod warunkiem uważnego śledzenia ogłoszeń generowanych 

przez jednostki szczebla samorządowego w Polsce. Na taką strategię realizowaną 

przez mikrofirmy wskazują również dane pochodzące z raportów publikowanych na 

całym świecie. 

Z czynników, na które mikroprzedsiębiorstwa nie mają wpływu najważniejsze 

dotyczą zmiany w kapitale społecznym oraz możliwości szerszego niż do tej pory 

finansowania. Zwłaszcza kapitał społeczny wpływa na problem zaufania w sferze 

publicznej i w widoczny sposób hamuje inicjatywy związane z rynkiem PPP. O ile 

ufamy bowiem osobom najbliższym (najbliższej rodzinie – 97%, znajomym – 90%), 

o tyle zaufanie do instytucji życia publicznego jest już bardzo słabe.  

Problem finansowania działalności jest w dużej mierze uzależniony od dostęp-

ności funduszy unijnych. W związku z tym, że projekty PPP mogą podlegać finan-

sowaniu hybrydowemu w najbliższych latach istnieje szansa na poprawę efektywno-

ści wykorzystania środków i szersze wsparcie mikroprzedsiębiorców, którzy chcie-

liby uczestniczyć w rynku PPP. 

 

                                                           
11 A. Borowiec, Możliwości budowy sieci gospodarczych na bazie partnerstwa publiczno-

prywatnego w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe nr 687, Finanse, Rynki 

Finansowe, Ubezpieczenia nr 48, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2011, s. 49. 
12

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

publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 585, Ekonomiczne Problemy 

Usług, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 81–90. 
13

 Ibidem. 
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Podsumowanie 

 

Jak wykazały wyniki przeprowadzonej analizy sieciowej, kluczowymi czynni-

kami wspierającymi dostęp mikroprzedsiębiorców do rynku partnerstwa publiczno-

prywatnego są: kapitał ludzki, mentalność, łączenie w konsorcja oraz branża. Czyn-

nikami nie mniej ważnymi, na które jednak przedsiębiorcy nie mają żadnego wpły-

wu są: decyzje władz, przyjazne prawo, dotacje unijne. korupcja, kapitał społeczny 

oraz możliwości finansowania. 

Widać więc, że przedsiębiorcy nie muszą liczyć wyłącznie na pomoc państwa, 

lecz w dużej mierze samodzielnie decydować o uczestnictwie w rynku PPP. Wyma-

ga to inwestycji w kapitał ludzki, a także zmiany mentalności związanej z panują-

cymi stereotypami oraz brakiem chęci współpracy z innymi podmiotami rynkowy-

mi. 

Warto jednak wspomnieć, że bez zorganizowanych działań państwa szerzej 

wspierających najmniejsze podmioty rynkowe, trudno będzie zmienić istniejące 

realia i szerzej włączyć mikroprzedsiębiorstwa do realizacji projektów PPP. Nega-

tywny wizerunek PPP dość głęboko zakorzeniony w polskim społeczeństwie spra-

wia, że mimo znikomej wiedzy na jego temat jest ono bardzo źle kojarzone, głównie 

z nieuczciwymi i przestępczymi praktykami. Praktycznie nieznane są korzyści, jakie 

można dzięki niemu osiągnąć. Należy więc upowszechniać dobre praktyki związane 

z zastosowaniem projektów PPP, zmieniając tym samym sposób postrzegania tego 

instrumentu jako metody wykonywania zadań publicznych przez podmioty repre-

zentujące sektor publiczny i prywatny. 
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KEY FACTORS FOR MICROENTERPRISES MARKET ACCESS PUBLIC-

PRIVATE PARTNERSHIP IN POLAND 

 

Summary 

 

In this paper, by using the results of their own accounts of the institutions involved in 

the PPP market and the analysis of literature sources has attempted to identify the key factors 

for market access of micro PPP in Poland. For this purpose, the methodology of network 

thinking by three Swiss professors P. Gomez, G. Probst and H. Ulrich, which is based on 

systems theory. To identify the most important factors that facilitate access to PPP markets 

adopted the point of view of microentrepreneurs. 
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KONCEPCJE INTERNACJONALIZACJI  

MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

Wśród powstałych przez lata modeli internacjonalizacji przedsiębiorstwa bra-

kuje takiego modelu, który miałby odniesienie zarówno do korporacji transna-

rodowych, dużych przedsiębiorstw, jak i do mikro, małych i średnich podmio-

tów rynku a także ujmował dynamiczne przeobrażenia gospodarki. W artykule 

zaprezentowano rozważania wskazujące na motywy internacjonalizacji przedsię-

biorstw wraz z określeniem modeli internacjonalizacji charakterystycznych dla mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, motywy internacjonalizacji, modele interna-

cjonalizacji, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wyjaśnienie przyczyn podejmowania przez przedsiębiorstwo różnych form za-

granicznej działalności aż do stadium, w którym ma ono charakter globalny, tzn.  

w którym z natury staje się przedsiębiorstwem międzynarodowym, zintegrowanym 

w wymiarze ogólnoświatowym, napotyka liczne trudności. Jest to związane przede 

wszystkim ze znacznym jakościowym zróżnicowaniem tych form oraz czasem, 

warunkami i miejscem ich realizacji.  

Wśród powstałych przez lata modeli internacjonalizacji przedsiębiorstwa bra-

kuje takiego modelu, który miałby odniesienie zarówno do korporacji transna-

rodowych, dużych przedsiębiorstw, jak i do mikro, małych i średnich podmio-

tów rynku, a także ujmował dynamiczne przeobrażenia gospodarki. 
Pierwotnie internacjonalizację rozpatrywano w kontekście dużych przedsię-

biorstw i korporacji transnarodowych, gdyż to one jako pierwsze dokonywały eks-

pansji na obce rynki. Większość teorii internacjonalizacji w ogóle nie ma odniesie-

nia do małych i średnich przedsiębiorstw. 

W artykule zaprezentowano rozważania wskazujące na motywy internacjonali-

zacji przedsiębiorstw wraz z określeniem modeli internacjonalizacji charaktery-

stycznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
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1. Motywy umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw 

 

Motywy internacjonalizacji rozpatrywać należy jako przyczyny, które powodu-

ją podjęcie przez przedsiębiorstwo działalności poza granicami kraju, w którym ma 

siedzibę. Istnieją znaczne rozbieżności poglądów, co do rodzajów tych motywów  

i ich znaczenia, a zwłaszcza ustalenia nadrzędnego motywu. Ekonomiści byłych 

krajów socjalistycznych za nadrzędny motyw internacjonalizacji uznawali po-

wszechnie maksymalizację stopy zysku w długim okresie. Ekonomiści zachodni 

prezentowali zróżnicowane stanowiska. Część z nich podzielała powyższy pogląd, 

inni natomiast, wychodząc często od uwarunkowanego formą prawną przedsiębior-

stwa rozdziału między własnością a zarządzaniem, na pierwszy plan wysuwali takie 

motywy, jak zagwarantowanie egzystencji i wzrost przedsiębiorstwa (przetrwanie 

przez rozwój). Nie negując istnienia takich motywów i ich pierwszoplanowej roli, 

trzeba stwierdzić, że ich realizacja w długim okresie jest możliwa tylko dzięki osią-

ganiu wysokich zysków. Co najwyżej tylko w krótkim okresie może występować 

antynomia między tymi motywami
1
.  

Decyzje przedsiębiorstw o działalności zagranicznej nie zależą od jednego mo-

tywu, ale od całej ich grupy. W zdecydowanej większości jednak ich spełnienie 

prowadzi do maksymalizacji zysków. Istnieją zatem motywy, które są wiązane  

z realizacją wysokich zysków, ale i takie, które warunkują ich osiągnięcie. 

Z powyższego wynika, że nadrzędne motywy umiędzynarodowienia nie różnią 

się od tych, którymi kieruje się przedsiębiorstwo prowadzące działalność tylko  

w jednym kraju. Przedsiębiorstwo lokalne, osiągając swoje cele, musi uwzględniać 

tylko otoczenie krajowe, a przedsiębiorstwo międzynarodowe – również otoczenie  

i interesy krajów, w których funkcjonuje. Nie zmienia to jednak, jak już stwierdzo-

no, zasadniczych motywów jego działania. 

W literaturze przedmiotu poszczególne motywy umiędzynarodowienia syste-

matyzowane są według różnych kryteriów. Jednym z częściej stosowanych jest 

podział na motywy ofensywne (aktywne) i defensywne (reaktywne) (tab. 1). Te 

pierwsze skłaniają do internacjonalizacji dla realizacji celów strategicznych i są 

samodzielną inicjatywą przedsiębiorstwa, natomiast drugie wiążą się z działaniami 

wymuszonymi przez zewnętrzne uwarunkowania i czynniki. Podział przyczyn 

umiędzynarodowienia na proaktywne i reaktywne odnosi się przede wszystkim do 

analizy procesów internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
2
.  

Wśród motywów ofensywnych podstawowe znaczenie mają: dążenie do wzro-

stu wartości przedsiębiorstwa, sprzedaży i zysku z tytułu wykorzystania własnych 

zasobów – kapitału, siły roboczej czy know-how, dostęp do zagranicznych zasobów 

itp. Warto podkreślić istotne znaczenie subiektywnej postawy i oceny w stosunku do 

internacjonalizacji kierownictwa (właścicieli) przedsiębiorstw, których nastawienie 

wpływa na otwarcie przedsiębiorstwa bądź na ograniczenie sfery powiązań rynko-

wych
3
. Do motywów reaktywnych należą natomiast: naciski konkurencji, stopień

                                                 
1 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, 

s. 57.  
2 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, s. 21. 
3 A. Szromnik, Elementy marketingu międzynarodowego. Zagraniczne orientacje przedsię-

biorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994, s. 14–19. 
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niezrównoważenia rynku, wynikający z nadprodukcji i nasycenia rynku krajowego. 

 
Tabela 1 

Motywy internacjonalizacji  

 Wewnętrzne Zewnętrzne 

Proaktywne 

 ambicje menedżerów 

 ekonomia skali 

 ekonomia zakresu – podno-

szenie sprawności profesjo-

nalnej 

 szansa uczenia się 

 szansa większych zysków 

 zwiększanie wolumenu sprzeda-

ży 

 obsługa klientów działających  

w układzie międzynarodowym 

 korzyści wynikające   

z lokalizacji 

Reaktywne 

 naśladownictwo 

 możliwość zbytu nadwyżek 

produktów 

 możliwość wykorzystania 

nadwyżek potencjału produk-

cyjnego 

 rozłożenie ryzyka 

 nieoczekiwane zamówienia  

z zagranicy 

 nieatrakcyjny rynek krajowy 

 wojna o rynki zbytu z konkuren-

tami 

 naciski polityczne 

Źródło: G. Albaum, J. Strandskv, E. Duerr, International, marketing and export management, 

Addison Wesley Longman Publishing Company, England 1998, s. 40. 

 

J. Rymarczyk
4
 proponuje odmienną klasyfikację motywów, dzieląc je na: ryn-

kowe, kosztowe, zaopatrzeniowe i polityczne. Podstawowy motyw podejmowania 

działalności zagranicznej stanowi – jego zdaniem – otwarcie nowych rynków,  

a także utrzymanie lub zwiększenie udziałów na posiadanych rynkach. Za ważny 

motyw internacjonalizacji przedsiębiorstw J. Rymarczyk uznaje dążenie do obniże-

nia kosztów oraz, wspomniane już, zwiększenie stopy zysku. Wśród motywów za-

opatrzeniowych wymienia dostęp do zasobów finansowych, kadrowych, produkcyj-

nych czy też o charakterze niematerialnym. Do grupy motywów politycznych zali-

cza natomiast działania krajów macierzystych i goszczących, które mogą skłonić 

przedsiębiorstwo do podjęcia ekspansji  na rynki zagraniczne.  

K. Przybylska
5
 przedstawia szersze podejście, ujmując determinanty podej-

mowania przez przedsiębiorstwa działalności na rynkach zagranicznych w dwu 

płaszczyznach: 

 pierwszej, obejmującej motywy rynkowe, kosztowe i efektywnościowe, 

 drugiej, dotyczącej klimatu inwestycyjnego kraju goszczącego, obejmującego 

warunki polityczno-prawne, udogodnienia do prowadzenia działalności przez 

zagraniczne przedsiębiorstwa, a także poziom ryzyka inwestycyjnego. 

                                                 
4 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja..., s. 60–73. 
5 K. Przybylska, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicz-

nej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich  

w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 

2001, nr 144, s. 100–101. 
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W tabeli 2 zaprezentowano podział motywów internacjonalizacji zgodny z koncep-

cją K. Przybylskiej, uzupełniony o motywy marketingowe, których znaczenie litera-

tura eksponuje nie dość wyraźnie. 

Rynkowe motywy internacjonalizacji wiążą się z koniecznością poszukiwa-

nia przez przedsiębiorstwo nowych rynków zbytu, co łączy się z formułowaniem 

jednej z głównych opcji marketingowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, określa-

nej strategią kształtowania pola rynkowego
6
. Pojawienie się motywów z tej grupy 

wiąże się ściśle z sytuacją przedsiębiorstwa na rynku krajowym. Ujawniają się one 

szczególnie silnie w sytuacji spadku tempa wzrostu czy stagnacji na dotychczaso-

wym rynku działania przy równoczesnej dynamice rozwoju rynku zagranicznego. 

Motywy rynkowe są znaczącym impulsem do ekspansji zagranicznej w sytuacji 

zaostrzającej się konkurencji na rynku krajowym. W przedsiębiorstwie może także 

powstać impuls do ekspansji na rynki zagraniczne wskutek podobnej działalności 

konkurentów.  Marketingowym motywem podjęcia działań na rynkach zagranicz-

nych może być możliwość zaoferowania klientom na tych rynkach konkurencyjnej 

oferty. Inną przyczyną umiędzynarodowienia działalności może być wiedza o sytu-

acji na rynkach zagranicznych, zdobyta w wyniku prowadzonych badań bądź też 

jako rezultat indywidualnych kontaktów właścicieli. Wymienione motywy można 

zaliczyć do przesłanek, które pchają przedsiębiorstwo do ekspansji na zagraniczne 

rynki. Można wskazać też motywy rynkowe w ramach kraju goszczącego, wyrażone 

przez pozytywną wycenę parametrów rynku w kraju goszczącym. Wielkość i chłon-

ność rynku, perspektywy jego rozwoju, a także sytuacja konkurencyjna są znaczą-

cymi bodźcami do przyciągnięcia potencjału inwestycyjnego. 

Motywy kosztowe obejmują trzy rodzaje przesłanek, mianowicie uzyskanie 

taniego dostępu do zasobów fizycznych, siły roboczej i aktywów niematerialnych. 

Pierwszy rodzaj tworzą głównie motywy poszukiwania zasobów naturalnych. Drugi 

rodzaj obejmuje uzyskanie dostępu do siły roboczej. Kolejny rodzaj motywów kosz-

towych to poszukiwanie korzystnego finansowo dostępu do zaawansowanych zdol-

ności technologicznych, czyli potencjału badawczo-rozwojowego, wytwórczego 

i kwalifikacji, umiejętności w zakresie zarządzania, organizacji i marketingu. Moż-

liwość wykorzystania zaawansowanych zasobów za granicą pozwala na skrócenie 

czasu i ograniczenie kosztów potrzebnych na ich wypracowanie we własnym zakre-

sie. Waga aktywów niematerialnych ciągle wzrasta w związku z przyspieszonym 

rozwojem technologii. 

Motywy efektywnościowe łączą motywy rynkowe i zasobowe, podkreślając 

ich podporządkowanie podniesieniu zyskowności przedsiębiorstwa. 

Druga płaszczyzna rozpatrywanych przez potencjalnych inwestorów czynni-

ków to klimat inwestycyjny danego rynku zagranicznego. Wśród nich istotne 

znaczenie odgrywa tu stabilizacja ekonomiczna i polityczna. Przedsiębiorcy zagra-

niczni biorą pod uwagę podstawowe wielkości ekonomiczne charakteryzujące oto-

czenie makroekonomiczne kraju goszczącego, do których należą poziom produktu 

krajowego brutto i dynamika jego wzrostu, bilans handlu zagranicznego, poziom

                                                 
6 R. Oczkowska, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Uwarunkowania strategii 

internacjonalizacji i globalizacji, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2007, s. 66. 



62 Magdalena Brojakowska, Sławomir Zarębski 

 

inflacji i bezrobocia, deficyt budżetowy i zadłużenie zewnętrzne kraju. Ważną rolę 

pełni również liberalizacja polityki wobec inwestorów, która wyraża się w łagodze-

niu i usuwaniu barier wejścia w postaci podatków, koncesji, kwot importowanych, 

ceł, subwencji itp. 

Ważnym czynnikiem skłaniającym do ekspansji na dany rynek zagraniczny 

jest system bodźców inwestycyjnych, który może mieć charakter finansowy, fi-

skalny i pośredni. Bodźce finansowe umożliwiają korzystanie z funduszy państwo-

wych w postaci grantów inwestycyjnych, subsydiowanych kredytów i gwarancji 

pożyczkowych. Bodźce fiskalne są uruchamiane dla zmniejszenia obciążeń podat-

kowych, natomiast bodźce pośrednie mają na celu podniesienie zyskowności inwe-

stycji zagranicznych. Państwo, samorząd czy region może zaoferować tereny pod 

budowę zakładów i odpowiednią infrastrukturę po cenach niższych niż komercyjne, 

może też zagwarantować uprzywilejowaną pozycję w postaci preferencyjnego do-

stępu do zamówień rządowych. Stosowanie bodźców inwestycyjnych może przyno-

sić korzyści inwestorom, ale stanowi koszt dla danego kraju. Krytycy podkreślają, 

że wykorzystywanie bodźców inwestycyjnych może prowadzić do zniekształcenia  

w strukturze produkcji, duże przedsiębiorstwa mogą być faworyzowane kosztem 

małych, a ponadto mogą wystąpić trudności w monitorowaniu sposobu ich wyko-

rzystania. Zwolennicy stosowania bodźców wskazują natomiast na fakt, że dzięki 

nim istnieje możliwość pozyskania inwestorów zagranicznych  do realizacji celów, 

których nie da się osiągnąć w inny sposób. 

Czynnikiem wywierającym wpływ na decyzje o ekspansji na dany rynek za-

graniczny może być tzw. otoczenie biznesowe w potencjalnym kraju goszczącym, 

na które składają się: jakość infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, 

funkcjonowanie administracji publicznej, system bankowy i stopień rozwoju rynku 

kapitałowego. Problemy związane z negatywnym oddziaływaniem tego czynnika na 

decyzję o kierunku i miejscu internacjonalizacji dotyczą raczej krajów rozwijających 

się i transformujących gospodarkę.   
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Tabela 2 

Determinanty lokalizacji zagranicznych inwestycji 
M

o
ty

w
y

 p
ie

rw
sz

ej
 p

ła
sz

cz
y

zn
y
 

Motywy 

 rynkowe i marketin-

gowe 

 wielkość i chłonność rynku 

 perspektywy rozwoju rynku 

 występowanie barier handlowych 

 dostęp do regionalnych rynków 

 dysponowanie unikatowym asortymentem produktów 

 możliwość różnicowania produktu 

 posiadanie marki 

 doświadczenie z zakresu dystrybucji 

 system komunikacji 

 wiedza o zagranicznym rynku zbytu i kliencie 

 wizerunek i reputacja 

 umiejętność budowania relacji  z klientami  i pośrednikami 

Motywy  
kosztowe 

 dostęp do zasobów naturalnych 

 poziom kosztów produkcji 

 koszty pracy 

 koszty marketingowe 

 koszty uzyskania kapitału 

 koszty energii 

 system podatkowy 

 dostęp do zaawansowanej technologii, wykwalifikowanej 

kadry, ośrodków naukowo-badawczych 

 położenie geograficzne 

Motywy efektywno-

ściowe 

 optymalne kombinacje determinant marketingowych  

i kosztowych 

 koncentracja działalności gospodarczej w ograniczonej 

liczbie krajów danego regionu 

 możliwość współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami 

D
ru

g
a 

p
ła

sz
cz

y
zn

a 
m

o
ty

w
ó

w
 (

w
y
n

ik
aj

ą-

ce
  
z 

k
li

m
at

u
 i

n
w

es
ty

cy
jn

eg
o

) 

Uwarunkowania 

funkcjonowania 
zagranicznych przed-

siębiorstw 

 stabilizacja ekonomiczna i polityczna 

 polityka liberalizacji (zasady wchodzenia zagranicznych 

przedsiębiorstw na rynek, standardy traktowania zagra-

nicznych inwestorów) 

 regulacje prawne 

 przynależność do międzynarodowych organizacji ekono-
micznych 

Udogodnienia 
 w prowadzeniu 

działalności gospodar-

czej przedsiębiorstw 
zagranicznych 

 system bodźców inwestycyjnych 

 otoczenie biznesowe (infrastruktura transportowa, teleko-
munikacyjna, funkcjonowanie administracji publicznej, 

system bankowy, rynek kapitałowy) 

 działalność promocyjna 

Poziom ryzyka inwe-

stycyjnego 

 stabilizacja ekonomiczna i polityczna 

 polityka monetarna i fiskalna 

 sytuacja polityczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: K. Przybylska, Determinanty zagranicznych inwe-

stycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokali-

zacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Ze-

szyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2001, nr 144, s.100. 
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2. Długookresowe cele działalności zagranicznej mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Realizując badania empiryczne w odniesieniu do internacjonalizowanych mi-

kro, małych i średnich
7
 przedsiębiorstwach podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na 

pytanie o długookresowe cele prowadzonej działalności zagranicznej.  Spośród 

ogółu badanych przedsiębiorstw (262 przedsiębiorstwa) 47,33% przedsiębiorstw 

(124) wskazało na wzrost wartości sprzedaży i maksymalizację zysku jako główny 

cel długookresowej działalności na rynku zagranicznym, 21,37% przedsiębiorstw 

(56) wskazało za taki cel utrzymanie aktualnej pozycji, zaś 18,32% badanych pod-

miotów (48) – penetrację kolejnych rynków zagranicznych. Niewiele wskazań uzy-

skano w odniesieniu do długookresowego celu działalności międzynarodowe – wy-

cofanie się z rynku zagranicznego (5,73% odpowiedzi, tj. 15 przedsiębiorstw). 

Wśród innych celów działalności zagranicznej w długim okresie (7,25% odpowie-

dzi; 19 wskazań), najczęściej wymieniano: wprowadzenie nowego produktu/usługi 

oraz poprawę jakości oferowanych produktów czy świadczonych usług (tab. 3). 

 
Tabela 3.  

Cele funkcjonowania badanych przedsiębiorstw  

na rynku zagranicznym w działalności długookresowej 

Cel działalności zagranicznej 
% 

uzyskanych odpowiedzi 

Wzrost wartości sprzedaży i maksymalizacja zysku 47,33 

Utrzymanie aktualnej pozycji 21,37 

Penetracja kolejnych rynków zagranicznych 18,32 

Wycofanie się z rynku zagranicznego 5,73 

Inne 7,25 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. 

 

Dokonując analizy uzyskanych odpowiedzi zauważyć można występowanie 

ofensywnych motywów internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw, potwierdzonych wskazaniem 65,65% odpowiedzi obejmujących dynamicz-

ne podejście do procesu internacjonalizacji (cele: wzrost wartości sprzedaży, mak-

symalizacja zysku, penetracja kolejnych rynków zagranicznych) oraz 21,37% po-

                                                 
7 Badania empiryczne, których celem było określenie wpływu procesu internacjonalizacji na 

kształtowanie strategii finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, w zależności od 

przyjętej formy umiędzynarodowienia, zrealizowano w okresie od marca do lipca 2010 r., 

przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego dostarczonego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Badaniem objęto 262 przedsiębiorstwa sektora MŚP (mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa) z terenu całego kraju (Polski) o międzynarodowym wymiarze działalności 

(internacjonalizacja przez: eksport, import, kooperację kapitałową, kooperację niekapitałową, 

filię, oddział), stanowiące 72,1% minimalnej liczebności próby (minimalna liczebność próby 

wyniosła 360 przedsiębiorstw). Wśród badanych przedsiębiorstw  (według kryterium liczby  

pracowników) znalazły się: przedsiębiorstwa mikro (32,0%), przedsiębiorstwa małe (57,0%) 

oraz przedsiębiorstwa średnie (11,0%). Szczegółowy opis próby oraz szczegółowa analiza  

i ocena otrzymanych wyników w: M. (Kosowska) Brojakowska, Wpływ procesu internacjo-

nalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska napi-

sana pod kierunkiem prof. dr hab. A. Bielawskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011. 
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staw przedsiębiorczych, które mogą przekształcić się w postawę aktywną (cel: 

utrzymanie aktualnej pozycji na rynku). Zaledwie 5,73% odpowiedzi wskazuje na 

skrajnie pasywną postawę (wycofanie się z rynku zagranicznego), z której wynika 

niepowodzenie procesu internacjonalizacji działalności. 

 

 

3. Modele umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Wśród powstałych przez lata modeli internacjonalizacji przedsiębiorstwa bra-

kuje takiego modelu, który miałby odniesienie zarówno do korporacji transna-

rodowych, dużych przedsiębiorstw, jak i do mikro, małych i średnich podmio-

tów rynku, a także ujmował dynamiczne przeobrażenia gospodarki. 
Pierwotnie internacjonalizację rozpatrywano w kontekście dużych przedsię-

biorstw i korporacji transnarodowych, gdyż to one jako pierwsze dokonywały eks-

pansji na obce rynki. Większość teorii internacjonalizacji w ogóle nie ma odniesie-

nia do małych i średnich przedsiębiorstw.  

Mając na uwadze małe i średnie przedsiębiorstwa warto nawiązać do modeli, 

które uwzględniają procesy internacjonalizacji MŚP (tab. 4). 

Wśród szerokiego wachlarza metod internacjonalizacji, nie ma metod uniwer-

salnych, odnoszących się do każdego przedsiębiorstwa, w każdym momencie jego 

funkcjonowania. Dla analizy procesu umiędzynarodowienia małych i średnich 

przedsiębiorstw najbardziej uzasadniony byłby wybór takiego modelu, który 

uwzględniałby zarówno przyczyny i sposób internacjonalizacji, otoczenie 

przedsiębiorstwa, posiadane zasoby, w tym w szczególności  przedsiębiorcze 

cechy właściciela/menedżera, jak i branżę w jakiej małemu przedsiębiorstwu 

przyszło funkcjonować i konkurować.
 
 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, w ślad za postępującą dywersyfikacją zacho-

wań strategicznych małych przedsiębiorstw, piśmiennictwo dotyczące internacjona-

lizacji MŚP dostarcza coraz więcej opisujących je teoretycznych propozycji.  

Pierwszym przełomem było zakwestionowanie przez J.A. Wolffa i T.L. Petta 

najstarszego paradygmatu internacjonalizacji MŚP – modeli etapowych
8
. Autorzy 

podzielili MŚP na: 

 międzynarodowe „od urodzenia” (international at founding, born global), 

 przechodzące przez wszystkie etapy internacjonalizacji (international by sta-

ge). 

                                                 
8 Wcześniej podział przedsiębiorstw na międzynarodowe od urodzenia i internacjonalizujące 

się etapowo wprowadzili B. Oviatt’a i P. McDougal. Por. B.M. Oviatt, P.Ph. McDougal, 

Toward a theory of international new ventures, „Journal of International Business Studies” 

1994, s. 25.  
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Tabela 4 

Przydatność wybranych modeli do analizy internacjonalizacji MŚP 

Model Charakterystyka 

Modele  
etapowe 

 każdy kolejny etap działalności przedsiębiorstwa oznacza większe zaangażo-
wanie firmy w działalność międzynarodową 

 przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku krajowym, zaś po umocnieniu swojej 
pozycji rozwija działalność międzynarodową, przechodząc przez kolejne eta-

py 

 teorie etapowe różnią się liczbą rozpatrywanych etapów oraz momentem 
rozpoczęcia internacjonalizacji 

 mimo że modele etapowe utożsamia się z MŚP, to ich zastosowanie do 
wszystkich przedsiębiorstw sektora małych i średnich jest co najmniej niepo-

prawne. Modele etapowe zakładają, że małe i średnie przedsiębiorstwa po-
wstają i rozpoczynają działalność na rynku krajowym, zaś jeśli decydują się 

na eksport, to robią to powoli, angażując się stopniowo. Należy jednak mieć 

na uwadze, że nie każde małe przedsiębiorstwo zorientowane jest początkowo 

na rynek krajowy, gdyż istnieją przedsiębiorstwa „międzynarodowe od uro-

dzenia”, nie każde przedsiębiorstwo ma też  obowiązek przechodzenia przez 

wszystkie etapy internacjonalizacji 

Modele  

zasobowe 

 szczególne zastosowanie dla gospodarek transformowanych, z powodu                               
uwzględnienia nie tylko stanu aktualnego, lecz również potencjału możliwego 

do wykorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa w kierunku interna-
cjonalizacji ich działalności 

 założenie – MŚP są heterogeniczne ze względu na różnorodność zasobów  

i możliwości ich wykorzystania, stąd różnorodność dróg rozwoju  
i internacjonalizacji 

 model J. Wilkunda – przykład modelu zasobowego; łączy zasobowe, adapta-
cyjne i motywacyjne podejście do wzrostu firmy; kluczowym elementem jest 

osoba właściciela/menedżera (jego wiedza, doświadczenie, motywacje); im 

mniejsze są rozbieżności pomiędzy otoczeniem a jego postrzeganiem przez 
przedsiębiorcę, tym większe szanse  na pomyślną realizację wybranej strategii  

Modele  
sieciowe 

 organizacje, w tym MŚP pojmowane jako systemy otwarte, funkcjonujące 

wewnątrz szerszego otoczenia i jednocześnie z nim oddziałujące  

 sieci MŚP jako układ zależności, w którym są osadzone i które tworzą ogniwo 

lub wiążą małe i średnie podmioty z otoczeniem, w którym funkcjonują9 

Model REM 

(Reason, Environ-

ment, Modal 
choice) 

 oparty jest na trzech czynnikach: czynniku R (przyczyny) – odpowiedź na 
pytanie, dlaczego przedsiębiorstwo podejmuje decyzje o internacjonalizacji 

(powody zewnętrzne, np. globalne działania konkurencji i konsumentów lub 

przyczyny wewnętrzne, np. dążenie przedsiębiorstwa do wzrostu); czynniku 

E (otoczenie) – obejmuje czynniki determinujące wybór otoczenia (poszuki-

wanie zasobów, rynków, efektywności, zasobów strategicznych); czynniku M 

(sposób)  – odpowiedź na pytanie, jak przedsiębiorstwo się internacjonalizuje 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych  

i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, 

Gdańsk 2004, s. 65–68. 

 

Warto podkreślić, że ten podział MŚP był i nadal jest powszechnie stosowany. 

Wielu badaczy przeciwstawia przedsiębiorstwa, które internacjonalizują się etapowo 

                                                 
9 Na podstawie N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we 

współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 34. 
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tym, które powstają od razu jako międzynarodowe
10

. Przyjęcie takiej konwencji 

zrodziło poważne implikacje dla późniejszych badań i dyskusji
11

. 

W ostatnich latach coraz częściej można spotkać się z opinią, że przeciwsta-

wianie przedsiębiorstw internacjonalizujących się etapowo przedsiębiorstwom mię-

dzynarodowym „od urodzenia” nie ma już dłużej sensu, ponieważ mikro, małe  

i średnie przedsiębiorstwa mają do wyboru różne opcje internacjonalizacji
12

. Mimo 

tych głosów taki paradygmat internacjonalizacji etapowej i born global są nadal 

wykorzystywane w badaniach. Co więcej, internacjonalizacja etapowa to najstarszy  

i najbardziej dojrzały paradygmat internacjonalizacji.  

Pojawienie się na początku lat 90. opisanych powyżej MŚP born global 

oznaczało konieczność zmiany sposobu myślenia o małych podmiotach, które 

coraz częściej wchodziły na ścieżkę przyspieszonej internacjonalizacji. Trudno 

przecenić znaczenie rozwoju nowych technologii w tym procesie. Co więcej, pod-

mioty te często miały przewagę konkurencyjną, wynikającą z posiadanej wiedzy. 

Już wówczas badacze dostrzegli różnice w sposobach, tempie i intensywności 

internacjonalizacji oraz konieczność zredefiniowania spojrzenia na proces in-

ternacjonalizacji małego przedsiębiorstwa. Wreszcie stosunkowo niedawno, ba-

dania Bella zidentyfikowały „ponownie narodzone” przedsiębiorstwa globalne 

(„born-again” global firms) – są to przedsiębiorstwa, które internacjonalizowały się 

gwałtownie po długiej przerwie, w czasie której koncentrowały się przede wszyst-

kim na rynku krajowym
13

.  

W tej sytuacji ciekawą propozycją jest model zintegrowany (integrative mo-

del) internacjonalizacji małego przedsiębiorstwa, który podejmuje próbę ukazania 

różnych ścieżek internacjonalizacji małych podmiotów. Przedstawia różnice w mo-

tywacji i zachowaniu przedsiębiorstw internacjonalizujących. 

Model wskazuje na trzy ścieżki internacjonalizacji MŚP. Jednak Bell przyzna-

je, że w rzeczywistości trajektorie firm są znacznie bardziej zindywidualizowane. 

Założono również, że wiedza przedsiębiorstwa jest źródłem jego przewagi kon-

kurencyjnej. Przedsiębiorstwa oparte na zaawansowanej wiedzy z reguły interna-

cjonalizują się znacznie szybciej niż te posiadające tradycyjne zdolności.  

W modelu zintegrowanym przedsiębiorstwa zostały zaklasyfikowane jako: 

 tradycyjne (traditional), 

 globalne (born global), 

 ponownie globalne (born global again).

                                                 
10 Modele etapowe to dominujący paradygmat w teorii internacjonalizacji do początku lat 90. 

XX w. Każdy kolejny etap oznacza większe zaangażowanie przedsiębiorstwa w działalność 

międzynarodową. Mimo istotnych różnic w schematach klasyfikacyjnych, ścieżka wzrostu 

eksportu jest elementem kluczowym. 
11 N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, 

„Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, numer specjalny maj 2008, IOiZwP Orgmasz, 

s. 26. 
12 Zob. np. R. Fletcher, A holistic approach to internationalisation, „International Business 

Review” 2001, nr 10, s. 25–49. 
13 J. Bell, S. McNaughton, S. Young, D. Crick, Towards integrative model of  small firm 

internationalisation, „Journal of International Entrepreneurship” 2003, nr 1, s. 339–362, za:  

N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja innowacyjnych…, s. 27. 
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Wśród przedsiębiorstw tradycyjnych przeważa etapowy sposób internacjona-

lizacji. Przedsiębiorstwa typu born global  zostały z kolei zaklasyfikowane jako 

wykorzystujące wiedzę (knowledge-intensive) albo oparte na wiedzy (knowledge-

based). W obu wymienionych kategoriach podmioty można określić jako te, które 

„mają wysoką wartość dodaną wiedzy zawartą zarówno  w produkcie i procesie”. 

Główna różnica polega na tym, że przedsiębiorstwo oparte na wiedzy (knowledge-

based) powstało dzięki pojawieniu się  nowej technologii (np. ICT, biotechnologie, 

itp.). Takie przedsiębiorstwa albo rozwijają wiedzę, albo pozyskały wiedzę bez 

której nie mogłyby istnieć (np. podmioty software, dostawcy internetu). Z kolei 

przedsiębiorstwa knowledge-intensive  wykorzystują wiedzę do rozwoju nowych 

produktów, zwiększania produktywności i/lub dostaw usług, ale nie są to przedsię-

biorstwa wyłącznie oparte na wiedzy. Są to na przykład computer aided design 

(CAD), computer aided manufacturing (CAM) czy  materiały high-tech w produkcji 

odzieży. 

Przedsiębiorstwa oparte na wiedzy internacjonalizują się bardzo szybko.  

W wypadku podmiotów typu knowledge-intensive ścieżka internacjonalizacji zależy 

głównie od tego czy przedsiębiorstwo jest technologicznym innowatorem czy adap-

tuje istniejącą technologię. Te pierwsze zwykle internacjonalizują się szybko,  

w drugim przypadku ograniczone możliwości sprzedaży na rynku krajowym mogą 

również stać się akceleratorem internacjonalizacji. W każdym jednak wypadku wie-

dza jest traktowana jako główne źródło kompetencji i źródło przewagi konkurencyj-

nej.  

Przedsiębiorstwa ponownie globalne (born again global) pochodzą raczej  

z branż tradycyjnych niż sektorów zaawansowanych technologicznie. Ich wiedza 

może jednak poprawić się w wyniku udoskonalania produktu i/lub procesu techno-

logicznego. 

Teorii i modeli internacjonalizacji MŚP powstało bardzo wiele. Najczęściej 

były one odpowiedzią na zachodzące w gospodarce procesy. Ponieważ interna-

cjonalizacja nie jest procesem nowym, próby jej wyjaśnienia sięgają  końca 

XVII wieku. Jest zatem oczywiste, że żadna z powstałych dotychczas teorii 

internacjonalizacji nie jest uniwersalna czy ponadczasowa. W obliczu zacho-

dzących zmian w gospodarce światowej teorie i modele wymagają uwzględnie-

nia aktualnych warunków i bieżącego uzupełnienia. 

 

 

Podsumowanie 

 

Wstąpienie przedsiębiorstwa w proces internacjonalizacji i jego intensyfikacja 

w istocie sprzyja rentowności działalności przedsiębiorstw. Umiędzynarodowienie 

działalności pozwala na realizację korzyści skali, doświadczenia i zasięgu, których 

osiągnięcie nie byłoby możliwe nawet na największym rynku lokalnym. Umiędzy-

narodowienie stwarza również możliwość dostępu do rynków finansowych oraz 

najbardziej wartościowych zasobów wiedzy, technologii i umiejętności, stanowiąc 

silny bodziec do bardziej innowacyjnych strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw. 

Mając na uwadze przedstawione rozważania, wnioskować można, że w przy-

padku małych i średnich przedsiębiorstw, w obliczu aktualnego rozwoju go-



 Koncepcje internacjonalizacji mikro... 69 

 

 

spodarki światowej, proces internacjonalizacji uzależniony będzie przede 

wszystkim od czynników zasobowo – sektorowych
14

, czyli: właściciela/ mene-

dżera, jego międzynarodowej świadomości i zachowań; posiadanych przez 

przedsiębiorstwo zasobów, w tym wiedzy i know-how; jej otoczenia oraz sekto-

ra, w którym działa. 
Kluczową rolę w procesie internacjonalizacji przypisać należy właścicielowi,  

a zwłaszcza jego menedżerskim/przedsiębiorczym cechom umożliwiającym wyko-

rzystanie pojawiających się szans w chwili, gdy przedsiębiorstwo przystępuje do 

ugrupowania integracyjnego czy podejmuje decyzję rozpoczęciu działalności ponad 

czy poza granicami kraju. 
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CONCEPTS INTERNATIONALISATION 

 MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

Summary 

 

Among formed over the years the company internationalization models lacking such  

a model, which had a reference to both the transnational corporations, large enterprises and at 

the same time to micro, small and medium-sized market, and also captures the dynamic 

transformation of the economy. The article presents considerations indicating the motives of 

internationalization of enterprises including the definition of internationalization models 

specific to micro, small and medium-sized enterprises. 

                                                 
14 Por. N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja innowacyjnych …., s. 28. 
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KAPITAŁ INTELEKTUALNY JAKO ELEMENT  

SPRAWOZDAWCZOŚCI W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
1
 

 

 

Streszczenie 

 

Zmieniające się warunki gospodarcze, obejmujące m.in. proces globalizacji 

czy też budowanie gospodarek opartych na wiedzy, powodują zmiany w funkcjo-

nowaniu przedsiębiorstw. Obecnie kapitał intelektualny jest kluczową determinantą 

wartości firmy. Tymczasem wyniki badań wskazują, że właściciele polskich małych 

przedsiębiorstw nie są do końca świadomi znaczenia kapitału intelektualnego. Po-

czątkowe etapy procesu zarządzania kapitałem intelektualnym obejmują m.in. jego 

identyfikację i pomiar. Celem artykułu jest przeanalizowanie, jakie informacje  

o kapitale intelektualnym, powinny być gromadzone w małych przedsiębiorstwach, 

aby mogły wypełnić określone obowiązki sprawozdawczości statystycznej i finan-

sowej. Pewne dodatkowe informacje dotyczące kapitału intelektualnego powinny 

być gromadzone w małych przedsiębiorstwach, aby w ramach sprawozdawczości 

statystycznej wypełnić formularz PNT-02 dotyczący innowacji. Te informacje mogą 

także zostać wykorzystane w procesie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.  

 

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, małe przedsiębiorstwa, sprawozdawczość  

 

 

Wprowadzenie 

 

Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, procesy globaliza-

cyjne, rozwój technologii oraz budowanie gospodarki opartej na wiedzy powodują, 

że wzrasta znaczenie aktywów niematerialnych. Badania wskazują, że 50–90% 

rynkowej wartości firmy jest rezultatem zarządzania kapitałem intelektualnym, a nie 

aktywami rzeczowymi
2
. Analiza aktywów firm spoza sektora finansowego pokazała, 

że pod koniec lat 70. XX wieku 80% rynkowej wartości firmy wynikało z posiada-

nych aktywów materialnych, 20% z aktywów niematerialnych, natomiast po 20 

latach, pod koniec lat 90. ta proporcja uległa odwróceniu
3
.  

                                                           
1 Publikacja finansowana z grantu WNEiZ UMK nr 1471-E. 
2 J.M. Shaikh, Measuring and reporting of intellectual capital performance analysis, „Journal 

of American Academy of Business”, Cambridge 2004, vol. 4, issue 1/2, s. 439–448. 
3 P.H. Jr Sullivan, P.H. Sr Sullivan, Valuing intangibles companies. An intellectual capital 

approach, „Journal of Intellectual Capital” 2000, vol. 1 nr 4, s. 328–340. 
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Obserwowane zmiany dotyczą nie tylko dużych podmiotów gospodarczych, 

ale także małych i średnich firm, których wartość w znacznym stopniu zależy od 

aktywów niematerialnych, w tym od kapitału intelektualnego. Tymczasem w ma-

łych przedsiębiorstwach w Polsce brakuje świadomego postrzegania i zarządzania 

kapitałem intelektualnym lub taka świadomość zaczyna dopiero się pojawiać
4
. Jedną 

z przyczyn jest niski poziom wiedzy właścicieli-menedżerów odnośnie do współ-

czesnych czynników konkurencyjności i znaczenia zarządzania kapitałem intelektu-

alnym
5
. Opracowanie przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, dotyczące 

raportowania kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach rów-

nież wskazuje, że w Europie Wschodniej niewiele przedsiębiorstw aktywnie wdraża 

narzędzia służące zarządzaniu kapitałem intelektualnym
6
.  

Początkowe etapy procesu zarządzania kapitałem intelektualnym obejmują je-

go identyfikację i pomiar. Stąd działania na rzecz trwałego ujmowania w systemie 

informacyjnym małego przedsiębiorstwa elementów kapitału intelektualnego mogą 

w przyszłości ułatwić zarządzanie kapitałem intelektualnym oraz spowodować po-

zytywne zmiany w funkcjonowaniu tej ważnej w każdej gospodarce grupy podmio-

tów. W porównaniu ze średnią UE w Polsce jest bowiem nadal więcej mikroprzed-

siębiorstw i mniej małych przedsiębiorstw. Według danych szacunkowych za 2011 

rok małe przedsiębiorstwa zatrudniały 11,9% wszystkich zatrudnionych w sektorze 

przedsiębiorstw, podczas gdy średnia dla UE wyniosła 20,6%. Udział polskich ma-

łych przedsiębiorstw w wartości dodanej wyniósł natomiast 13,0%, w porównaniu 

ze średnią unijną na poziomie 18,5%
7
.  

Artykuł poświęcono problematyce identyfikacji i pomiaru kapitału intelektual-

nego w kontekście budowania wewnętrznych mechanizmów zarządzania kapitałem 

intelektualnym. Celem artykułu jest przeanalizowanie, jakie informacje o kapitale 

intelektualnym, wynikające z istniejących uregulowań prawnych w zakresie spra-

wozdawczości zewnętrznej, obejmującej sprawozdawczość finansową i statystycz-

ną, powinny być rejestrowane w systemach informacyjnych małych przedsiębiorstw. 

Sprawozdawczość zewnętrzna jest z reguły postrzegana (zwłaszcza przez małe 

przedsiębiorstwa) jako dodatkowe obciążenie prowadzonej działalności. Artykuł 

stanowi propozycję pozytywnego spojrzenia na istniejące obowiązki sprawozdaw-

cze małych firm, jako na źródło informacji w zakresie kapitału intelektualnego.  

W pracy zastosowano metodę opisu, metodę krytycznej analizy literatury przedmio-

tu, jak również analizy kwestionariusza PNT-02 dotyczącego sprawozdania o inno-

wacjach w przemyśle.  

                                                           
4 Por. A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, 

PTE, Warszawa 2005, s. 122–124; J. Samul, Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości 

przedsiębiorstwa – teoria a praktyka, „Economics and Management” 2013, nr 2, s. 230–241.  
5 A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym…, s. 122–124. 
6 RICARDIS Reporting Intellectual Capital to Augment Research, Development and Innova-

tion in SMEs, report by a high level expert group to the European Commission, 2006, 

http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/capital_report_en.htm, s. 76 (20.09.2013). 
7 Arkusz informacyjny 2012 SBA Polska. Przedsiębiorstwa i przemysł, http://ec.europa.eu 

/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/ (20.10.2013). 
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Literatura z zakresu problematyki kapitału intelektualnego jest bardzo bogata
8
. 

Można wskazać wiele jej nurtów, z których najważniejsze związane są z 1) definio-

waniem i klasyfikowaniem kapitału intelektualnego; 2) identyfikowaniem elemen-

tów kapitału intelektualnego; 3) wypracowaniem metod i narzędzi pomiaru i wyce-

ny; 4) wypracowaniem metod raportowania kapitału intelektualnego; 5) badaniem 

zależności między wartością a kapitałem intelektualnym. Niniejszy artykuł wpisuje 

się w nurt badań dotyczących identyfikacji i pomiaru kapitału intelektualnego.   

 

 

1. Istota, zakres i metody pomiaru kapitału intelektualnego 

 

Istota kapitału intelektualnego jest podobnie definiowana przez wielu autorów 

w literaturze przedmiotu. Najogólniej za L. Edvinssonem można przyjąć, że kapitał 

intelektualny to wiedza, która może zostać zamieniona na wartość
9
. Według T. Ste-

warta kapitał intelektualny to materiał intelektualny: wiedza, informacja, własność 

intelektualna i doświadczenie, które mogą być wykorzystane do tworzenia bogac-

twa
10

, zaś L. Prusak wskazuje, że jest to materia intelektualna, która została zmate-

rializowana, uchwycona i wykorzystana do stworzenia wysoko wartościowych ak-

tywów
11

.  

Różnice w rozumieniu pojęcia kapitał intelektualny związane są przede 

wszystkim z klasyfikacjami jego elementów składowych. Większość autorów wska-

zuje na trzy kategorie kapitału intelektualnego
12

: 

 kapitał ludzki – obejmujący ludzkie możliwości, umiejętności, wykształcenie, 

doświadczenie, wartości, 

 kapitał wewnętrzny (zwany też strukturalnym, organizacyjnym) – tworzą go: 

własność intelektualna (kapitał innowacyjny) i procesy (kapitał procesów, ak-

tywa infrastrukturalne), 

 kapitał zewnętrzny (relacji, kliencki, społeczny) – związany z relacjami  

z klientami, dostawcami i sieciami wzajemnych powiązań.  

Pojęcie kapitał intelektualny jest często stosowane zamiennie z pojęciem akty-

wa intelektualne (aktywa wiedzy, aktywa niematerialne, zasoby niematerialne). 

                                                           
8 Ze względu na ograniczoną objętość artykułu nie jest możliwe przedstawienie pełnego 

przeglądu literatury dot. kapitału intelektualnego, którego intensywny rozwój rozpoczął się  

w latach 90. XX w. i obejmuje m.in. publikacje takich autorów, jak L. Edvinsson, K.E. 

Sveiby, B. Lev, J. Mouritsen, J.G. Roos, N. Bontis, T.Stewart. W Polsce publikowali m.in. D. 

Dobija, M. Dobija, A. Jarugowa, J. Fijałkowska.  
9 L. Edvinsson, P. Sullivan, Developing a model for Managing Itellectual Capital, „European 

Management Journal” 1996, vol. 14, nr 4, s. 356–364.  
10 T.A. Stewart, Intellectual capital: the wealth of new organizations, Nicholas Brealey 

Publishing Ltd., London 1997, za: A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie 

kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk, 2002, s. 58.  
11 L. Edvinsson, P. Sullivan, Developing a model...  
12 A. Jarugowa, J. Fijałkowska, Rachunkowość i zarządzanie..., s. 61. 
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Wskazuje się, że wynika to między innymi z dyscypliny naukowej, w ramach której 

prowadzone są rozważania: ekonomii, socjologii, zarządzania oraz rachunkowości
13

. 

W celu wyeliminowania pewnych nieścisłości pojęciowych, w dalszych roz-

ważaniach przyjęto podejście stosowane przez specjalistów od rachunkowości. Ak-

tywa intelektualne, które mają generować obecne oraz przyszłe przepływy pieniężne 

odzwierciedlają w tym ujęciu wartość kapitału intelektualnego, który w toku dzia-

łalności może być przekształcany w aktywa intelektualne
14

. Występuje tu zatem 

dualne ujęcie zasobów niematerialnych jako aktyw intelektualnych i kapitału inte-

lektualnego analogicznie do ujęcia aktywów i źródeł finansowania w bilansie przed-

siębiorstwa (tab. 1). 

 
Tabela 1 

Bilans uwzględniający zasoby niematerialne 

Aktywa Pasywa 

Aktywa trwałe Kapitał własny 

Zobowiązania i rezerwy na zobowią-

zania 
Aktywa obrotowe  

Aktywa intelektualne Kapitał intelektualny 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Przy rosnącym znaczeniu zasobów niematerialnych, od końca lat 80. XX wie-

ku ma miejsce intensywny rozwój metod pomiaru kapitału intelektualnego służą-

cych uzupełnieniu sprawozdawczości finansowej. Metody te można za K.E. Sveiby 

sklasyfikować w cztery grupy (w zależności od stosowanej metodyki)
15

: 

1. Metody bezpośredniego pomiaru kapitału intelektualnego (Direct Intellectual 

Capital Methods – DIC) – oszacowanie wartości aktywów niematerialnych na-

stępuje przez identyfikację ich składników, np. model brokera technologii 

(Technology Broker), wskaźnik patentów ważonych liczbą cytowań (Citation-

Weighted Patents), Model AFTF (Accounting for the Future). 

2. Metody oparte na kapitalizacji rynkowej (Market Capitalization Methods – 

MCM) – obliczanie różnicy między rynkową wartością firmy a jej wartością 

księgową, np. wskaźnik MV/BV (Market-To-Book Value), wskaźnik q Tobina. 

3. Metody oparte na zwrocie z aktywów (Return on Assetes Methods – ROA) – 

wskaźnik średnich zysków (przed opodatkowaniem) do aktywów materialnych 

(ROA) przedsiębiorstwa jest porównywany ze średnią dla danego sektora. 

Uzyskaną różnicę mnoży się przez średnią wartość aktywów materialnych, co 

pozwala ustalić wartość średnich rocznych zysków z aktywów niematerial-

                                                           
13 D. Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 

Warszawa 2003, s. 39; M. Wójcik-Jurkiewicz, Analiza koncepcji kapitału intelektualnego, 

„Problemy Rachunkowości” 2006, nr 3, s. 5.  
14 A. Grajkowska, Valuing intellectual capital of innovative start-ups, „Journal of Intellectual 

Capital” 2011, vol. 12, nr 2, s. 179–201.  
15 K.E. Sveiby, Methods for measuring intangible assets, Jan. 2001, updated 27 April 2010, 

http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm (20.09.2013). 
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nych. Oszacowania wartości aktywów niematerialnych (lub kapitału intelektu-

alnego) można dokonać przez podzielenie kwoty przeciętnych rocznych zy-

sków z aktywów niematerialnych przez średni koszt kapitału przedsiębiorstwa 

lub stopę zwrotu, np. metoda KCE™ (Knowledge Capital Earnings), wskaźnik 

EVA™ (Economic Value Added), Metoda VAIC™ (Value Added Intellec- tu-

al Coefficient).  

4. Metody kart punktowych (Scorecards Methods – SC) – pozwalają na identyfi-

kację poszczególnych składników aktywów niematerialnych za pomocą róż-

nych nośników czy  wskaźników, za pomocą tych metod nie dokonuje się pie-

niężnej wyceny aktywów niematerialnych, np. zrównoważona Karta Wyników 

BSC (Balanced Scorecard), nawigator Skandii (Skandia Navigator™), indeks 

kapitału intelektualnego IC-Index (Intellectual Capital Index). 

 

 

2. Elementy kapitału intelektualnego w sprawozdawczości zewnętrznej ma-

łego przedsiębiorstwa  

 

Metody identyfikacji, pomiaru i prezentacji kapitału intelektualnego, których 

przykłady przedstawiono powyżej (których liczba ciągle wzrasta w toku prowadzo-

nych badań) mogą stanowić dodatkowy element sprawozdawczości zewnętrznej 

przedsiębiorstw. Metody te zostały jednak opracowane głównie z myślą o dużych 

przedsiębiorstwach, charakteryzujących się m.in. rozbudowanymi strukturami orga-

nizacyjnymi, oddzieleniem funkcji właścicielskiej od menedżerskiej, długą historią 

funkcjonowania na rynku. Stąd do barier zastosowania istniejących metod zalicza 

się: wykorzystanie wskaźników dostosowanych do struktur dużego przedsiębiorstwa 

(rozbudowane struktury i zależności), bezpośredni związek metody ze strategią 

firmy, nieczytelność wskaźników, czy duży stopień skomplikowania procesów  

w perspektywie funkcjonowania małego przedsiębiorstwa
16

. 

Obecnie w Polsce nie istnieje obowiązek sporządzania sprawozdania czy ra-

portu dotyczącego kapitału intelektualnego. Dodatkowo małe przedsiębiorstwa, 

zwłaszcza w okresie gorszej koniunktury gospodarczej, dążąc do przetrwania, 

zmniejszają nakłady na rozwój, powielają dotychczasowy sposób funkcjonowania 

oraz dążą do obniżenia kosztów pracy. Takie zachowania zmniejszają szanse na 

podjęcie dodatkowych i dobrowolnych działań związanych z identyfikacją i charak-

terystyką kapitału intelektualnego w systemie informacyjnym małych firm. Właści-

ciele małych przedsiębiorstw uznaliby raczej takie działania jedynie za generujące 

dodatkowe koszty, nie analizując możliwych do osiągnięcia, wynikających z nich 

korzyści.  

Zakładając jednak, że świadomość właścicieli małych firm, co do znaczenia 

kapitału intelektualnego dla rozwoju i wartości przedsiębiorstwa, będzie rosła,  

a także biorąc pod uwagę, że jedną z podstaw zarządzania jest posiadanie rzetelnej  

i kompletnej informacji, warto przeanalizować, jakie informacje o kapitale intelek-

tualnym powinny już obecnie mieć małe przedsiębiorstwa w związku z istniejącymi 

                                                           
16 A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym..., s. 81–84, autorka przeanalizo-

wała dwanaście wybranych metod oraz zidentyfikowała podstawy i bariery ich zastosowania 

w małym przedsiębiorstwie. 
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obowiązkami w ramach sprawozdawczości finansowej i statystycznej. Chodzi tu  

o próbę wskazania, że pewne informacje, dotyczące kapitału intelektualnego są 

generowane w małych firmach i można je wykorzystać do zarządzania jednostką.  

W dalszych rozważaniach uwaga została skoncentrowana na zewnętrznej 

sprawozdawczości finansowej (przy założeniu, że podmiot ma obowiązek prowa-

dzenia pełnej księgowości
17

) oraz statystycznej małego przedsiębiorstwa.  

Obowiązujące w Polsce uregulowania prawne dotyczące sprawozdawczości fi-

nansowej małych przedsiębiorstw zawarte są w ustawie o rachunkowości. Uregulo-

wania te powodują, że tylko część elementów kapitału intelektualnego jest prezen-

towana w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. Zgodnie z nimi,  

w bilansie są wykazywane tylko te wartości niematerialne, które spełniają m.in. 

następujące warunki
18

: 

 jednostka gospodarcza sprawuje kontrolę nad zasobem,  

 posiadanie zasobu spowoduje w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych,  

 możliwe jest dokonanie wiarygodnej wyceny (wg historycznego kosztu naby-

cia lub wytworzenia). 

W bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne wykazywane są nabyte 

przez jednostkę elementy kapitału intelektualnego o przewidywanym okresie eko-

nomicznej użyteczności dłuższym niż rok, w szczególności: autorskie prawa mająt-

kowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, zna-

ków towarowych wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how, nabyta wartość 

firmy
19

. W bilansie mogą być także wykazane (po spełnieniu określonych warun-

ków) koszty zakończonych prac rozwojowych, natomiast elementy kapitału intelek-

tualnego wytworzone we własnym zakresie, np. nakłady na szkolenia, działalność 

reklamową, promocyjną, nakłady na prace badawcze, traktowane są jako koszty  

i wykazywane w rachunku zysków i strat
20

.  

Konserwatywne uregulowania prawne z zakresu sprawozdawczości finansowej 

są uzasadnione, ale w konsekwencji nie dają podstaw do odpowiedniej prezentacji 

znacznej części kapitału intelektualnego, którą trudno zidentyfikować, prawidłowo 

wycenić czy ocenić przyszłe korzyści ekonomiczne.  

Sprawozdawczość statystyczna związana jest z obowiązkowym przekazywa-

niem informacji zawartych w formularzach stosowanych w ramach statystyki pu-

blicznej. Główny Urząd Statystyczny na podstawie międzynarodowego kwestiona-

riusza PNT-02 (opracowanego przez ekspertów UE i OECD) pozyskuje dane  

o innowacjach w przemyśle. Przedsiębiorstwa, chcąc prawidłowo wypełnić 

                                                           
17 Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki 

partnerskie muszą prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży 

towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są co najmniej równe 

1,2 mln euro, por. art. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 1994, nr 

121, poz. 591, z późn. zm.). 
18 K. Bareja, T. Boroch, M. Gawart, M. Giedroyć, K. Klimczak, E. Łazarowicz,  

K. Zasiewska, Zaawansowana rachunkowość finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH  

w Warszawie, s. 292, 294.  
19 Art. 3.1 Ustawy o rachunkowości…  
20 K. Bareja, T. Boroch, M. Gawart, M. Giedroyć, K. Klimczak, E. Łazarowicz,  

K. Zasiewska, Zaawansowana rachunkowość…, s. 294–295. 
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obowiązek sprawozdawczy, powinny w swoich systemach informacyjnych groma-

dzić dane o nowych produktach, procesach, metodach organizacyjnych lub meto-

dach marketingowych w skali światowej, w skali kraju lub rynku, czy też nowych 

tylko dla danego przedsiębiorstwa (a już wdrożonych w innych przedsiębiorstwach, 

branżach lub krajach)
21

 (tab. 2). 
 

Tabela 2 

Informacje o kapitale intelektualnym konieczne do przekazania w ramach prowa-

dzonych badań przez GUS 

 Identyfikacja Ocena ilościowa Ocena jakościowa 

K
ap

it
ał

 l
u
d

zk
i 

– istnienie systemu zachęt dla 

pracowników dotyczących tworze-
nia własności intelektualnej 

– liczba pracujących w przedsię-

biorstwie  
– struktura wykształcenia pra-

cowników przedsiębiorstwa 

(wyższe, średnie i policealne, 
zawodowe, podstawowe  

i gimnazjalne) 

– ocena czy brak 

wykwalifikowanego 
personelu okazał się 

wysoko, średnio, nisko 

istotny, czy bez zna-
czenia w realizacji 

celów przedsiębiorstwa 

K
ap

it
ał

 s
tr

u
k

tu
ra

ln
y

 

– innowacje produktowe (dot. 

wyrobów/ usług) 
– innowacje procesowe (dot. metod 

produkcji, metod z zakresu logi-

styki, metody dostarczania 
 i dystrybucji zaopatrzenia, wyro-

bów i usług, metod wspierających 

procesy) 
– kto opracowywał innowacje 

produktowe/procesowe  

– innowacje organizacyjne 
– zakupy/sprzedaż technologii  

(w postaci licencji, prac badawczo-

rozwojowych (B+R), środków 
automatyzacji procesów produk-

cyjnych, usług konsultingowych) 

w Polsce i/lub na świecie 

– wysokość przychodów netto ze 

sprzedaży produktów (wyrobów 
 i usług) nowych lub istotnie 

ulepszonych 

– wysokość poniesionych nakła-
dów na działalność innowacyjną 

w zakresie innowacji produkto-

wych i procesowych  
– liczba zgłoszeń (znaków 

towarowych, wzorów przemy-

słowych, wzorów użytkowych, 
wynalazków) dokonanych przez 

przedsiębiorstwo w Urzędzie 

Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej 

– liczba wynalazków będących 

efektem prowadzonych w przed-
siębiorstwie prac badawczo-

rozwojowych 

– liczba patentów uzyskanych 
przez przedsiębiorstwo w Urzę-

dzie Patentowym Rzeczypospo-
litej Polskiej 

– określenie stopnia 

znaczenia (wyso-
ki/średni/ niski) wdro-

żonych innowacji 

(patentów, rejestracji 
wzoru przemysłowego, 

praw autorskich, 

znaków towarowych, 
przewagi czasowej nad 

konkurencją, złożono-

ści produktów i usług, 
tajemnicy handlowej) 

dla utrzymania lub 

poprawy konkurencyj-
ności 

K
ap

it
ał

 r
el

ac
ji

 

– współpraca w zakresie działalno-

ści innowacyjnej z innymi podmio-

tami z Polski i zagranicy  
– rodzaje instytucji partnerskich  

w ramach umowy klastrowej 

– innowacje marketingowe takie 
jak m.in.: nowe media lub techniki 

promocji produktów, nowe metody 

dystrybucji produktów lub kanałów 
sprzedaży 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie formularza PNT-02. 

                                                           
21 Objaśnienia do formularza PNT-02. 
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Analiza danych w tabeli 2 pozwala stwierdzić, że przedsiębiorstwo przygoto-

wując informacje do uzupełnienia formularza PNT-02 zaczyna identyfikować oraz 

dokonywać oceny poszczególnych elementów aktywów intelektualnych. Pozwala to 

w pewnym zakresie na zmniejszanie bariery kompetencyjnej w zarządzaniu kapita-

łem intelektualnym. Bariera ta związana jest m.in. z brakiem umiejętności postrze-

gania i pomiaru kapitału intelektualnego
22

 przez właścicieli małych firm. W szcze-

gólności, na podstawie formularza PNT-02 następuje identyfikacja innowacji pro-

duktowych i procesowych, za które uznaje się:  

 nabycie zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń technicznych (łącznie 

ze sprzętem komputerowym), środków transportu, narzędzi, przyrządów, ru-

chomości i wyposażenia w celu wytwarzania nowych lub istotnie ulepszonych 

produktów i procesów,  

 nabycie oprogramowania, 

 nabycie wiedzy ze źródeł zewnętrznych (w postaci patentów, wynalazków 

nieopatentowanych, know-how i innych rodzajów wiedzy od innych przedsię-

biorstw i organizacji), 

 szkolenie personelu (wewnętrzne i zewnętrzne) związane bezpośrednio  

z wprowadzaniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów, 

 marketing związany z wprowadzaniem nowych lub istotnie ulepszonych pro-

duktów (w tym badania rynku i reklama wprowadzająca),  

 czynności związane z projektowaniem, ulepszaniem oraz zmianą formy lub 

wyglądu nowych lub istotnie ulepszonych produktów,  

 pozostałe przygotowania do wprowadzenia nowych lub istotnie ulepszonych 

produktów lub procesów takie jak: studia wykonalności, testowanie, standar-

dowe opracowywanie i udoskonalanie oprogramowania, oprzyrządowanie, 

prace inżynieryjno-przygotowawcze. 

W ramach innowacji organizacyjnych identyfikuje się: 

 nowe metody przyjętych przez przedsiębiorstwo zasad działania (np. zarządza-

nie dostawami),  

 nowe metody podziału zadań i uprawnień decyzyjnych pracowników (np. 

wprowadzenie systemu odpowiedzialności pracowników, pracy zespołowej),  

 nowe metody organizacyjne w zakresie stosunków z otoczeniem – innymi 

przedsiębiorstwami lub instytucjami publicznymi (np. podwykonawstwo lub 

zlecenie wykonywania pewnych zadań wyspecjalizowanym firmom zewnętrz-

nym itp.). 

Jako przykłady innowacji marketingowych natomiast wskazuje się, np. pierw-

sze zastosowanie nowego medium reklamy, nowy wizerunek, wprowadzenie kart 

lojalnościowych, wprowadzenie po raz pierwszy systemu franchisingu lub licencji 

na dystrybucję produktów, sprzedaży bezpośredniej, ekskluzywnej sprzedaży deta-

licznej, nowe koncepcje ekspozycji produktów.  

Oczywiście nie jest to zamknięty i wystarczający zbiór informacji, ponieważ 

dotyczy on przede wszystkim elementów kapitału strukturalnego (wewnętrznego)  

                                                           
22 E. Bombiak, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa – kluczowy majątek współczesnych 

organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,  

Administracja i Zarządzanie 2013, nr 96, s. 81. 
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w zakresie kapitału innowacyjnego, zaś w mniejszym stopniu kapitału relacji (ze-

wnętrznego) oraz kapitału ludzkiego (badania wskazują, że generalnie praktycy 

dostrzegają znaczenie tego elementu kapitału intelektualnego, jednak jego ocena 

zależy też od wielkości przedsiębiorstwa
23

, wydaje się również, że jego identyfika-

cja i pomiar są prowadzone w przedsiębiorstwach). Niemniej jednak wydaje się, że 

w świetle braku świadomego postrzegania kapitału intelektualnego przez właścicieli 

małych firm taki zestaw informacji może stanowić początkowy element w systemie 

informacji małego przedsiębiorstwa.  

Obowiązki statystyczne przedsiębiorstw (tu analizowany przypadek badania 

innowacyjności przedsiębiorstw) powodują również przełamywanie barier mental-

nych wśród właścicieli małych firm, związanych z przywiązaniem do tradycyjnych 

rozwiązań, sposobu funkcjonowania oraz niechęci do zmian
24

.     
 
 

Podsumowanie 
 

Konsekwencją braku świadomego postrzegania znaczenia kapitału intelektual-

nego przez właścicieli-menedżerów polskich małych firm jest brak celowego gro-

madzenia i przetwarzania informacji o kapitale intelektualnym w systemie informa-

cyjnym jednostek. Tymczasem obowiązkowa sprawozdawczość sprawia, że pewne 

informacje z tego zakresu muszą być gromadzone. Informacje te z jednej strony 

mogą budować świadomość znaczenia kapitału intelektualnego, z drugiej zaś, uzu-

pełnione w przyszłości o dodatkowe obszary mogłoby stanowić podstawę do opra-

cowywania wewnętrznych i zewnętrznych raportów na temat kapitału intelektualne-

go.  

Raporty dotyczące kapitału intelektualnego identyfikujące, mierzące i prezen-

tujące czynniki, które determinują przyszłą wartość firmy, mogą stać się uzupełnie-

niem tradycyjnej sprawozdawczości finansowej, informującej o historycznej sytuacji 

w podmiocie. Raporty takie mogą w pierwszej kolejności stanowić element rapor-

towania wewnętrznego, dając podstawę do lepszego zarządzania i kontroli prowa-

dzenia działalności. Wykorzystanie wewnętrznego raportowania powinno też rozwi-

nąć zdolność właścicieli-menedżerów do prezentacji elementów kapitału intelektu-

alnego zewnętrznym interesariuszom, co zwiększy dostępność danych determinują-

cych wartość firmy i zmniejszy asymetrię informacji w relacjach w otoczeniem.  
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INTELLECTUAL CAPITAL AS THE ELEMENT OF 

REPORTING IN SMALL ENTERPISES 
 

Summary 
 

Changes in economic conditions, such as the process of globalization and the creation 

of knowledge economics cause changes in the functioning of companies. Today, intellectual 

capital is the key determinant of a company’s value. However, it has been identified that in 

Polish small enterprises the owners are not quite aware of the importance of intellectual capi-

tal. To implement knowledge management in a company, managers need proper information. 

The aim of this paper is to analyse what information connected with intellectual capital should 

be collected in small enterprises in order to fulfil some obligations of statistical and financial 

reporting. Some data concerning intangible assets can already be found in financial state-

ments. Some additional information about intellectual capital should be collected in small 

enterprises in order to prepare the PNT-02 form in statistical reporting on innovations. This 

information can be used as part of knowledge management process in enterprises.  
 

Keywords: intellectual capital, small enterprises, reporting  
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PLAN STRATEGICZNY W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE  

 

 

Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ankietowych, dotyczących 

aktywności strategicznej małych przedsiębiorców w podregionie bielskim. Niski 

poziom świadomości strategicznej tychże przedsiębiorców powoduje, że niestety 

zarządzający tej wielkości podmiotami, nie przywiązują należytej wagi do procesu 

aktywnego kreowania swojej przyszłość w coraz dłuższej perspektywie czasowej.  

 

Słowa kluczowe: plan, strategia, małe przedsiębiorstwa 

 

 

Wprowadzenie 

 

Z punktu widzenia przedsiębiorstw
1
 już funkcjonujących na rynkach, jak  

i tych, które dopiero co rozpoczynają swoją działalność najważniejszym problemem 

jest ich zdolność konkurencyjna. Wyznacza ona bowiem kierunki wyboru odpo-

wiednich strategii działania na rynku, które mają za zadanie umożliwić uzyskanie 

przewagi nad konkurentami. Strategia ma ukierunkowywać. Coraz większa dyna-

mika otoczenia jest jednak swoistą barierą w określaniu przyszłych kierunków 

i obszarów działania. Paradoksalnie jednak, im trudniejsze warunki funkcjonowa-

nia, tym większa presja na aktywność, zorientowana na określenie strategii. Współ-

cześnie dobry menedżer powinien być przede wszystkim dobrym analitykiem  

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

zadać sobie fundamentalne pytanie – jak zarządzać przedsiębiorstwem długofalo-

wo? Tym właśnie zajmuje się strategia.  

Strategia firmy to długookresowy program działania, określający główne cele 

organizacji i sposoby ich osiągnięcia. Strategia firmy to po prostu pewien plan dzia-

łania. Istnieją jednak duże rozbieżności w interpretacji pojęcia strategii przedsię-

biorstwa, co wynika z braku jednoznacznych przesłanek, na podstawie których 

można dokonać logicznej strukturyzacji tego pojęcia. Samo pojęcie strategii defi-

niowane jest w sposób zróżnicowany, co nie pozostaje bez wpływu na jego sens 

                                                 
1 Autorka artykułu używa zamiennie pojęć: przedsiębiorstwo, firma i organizacja, odnosząc 

je do mikroekonomicznych podmiotów gospodarujących. Podejście takie wynika z wymagań 

stylistycznych i jest zgodne z powszechnym rozumieniem tych terminów, które w literaturze 

przedmiotu bardzo często występują jako swe równoważne zamienniki.   
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praktyczny. Łatwo to dostrzec analizując istotę poszczególnych szkół i nurtów za-

rządzania strategicznego i przyjmowanych podejść do strategii. 

Planistyczna koncepcja strategii traktuje strategię jako długookresowy plan 

działania (plan strategiczny). Przedstawiciele szkoły planistycznej uważali, że po 

pierwsze, organizacje, dzięki budowaniu planów strategicznych mogą i powinny 

kształtować swoją przyszłość w racjonalny i uporządkowany sposób, po drugie,  

w tworzeniu strategii najbardziej liczy się perspektywa prezesa firmy („głównego 

stratega”), po trzecie, budowanie strategii jest zdyscyplinowanym i formalnym 

procesem, po czwarte, efektem procesu planowania powinna być gotowa do wdro-

żenia strategia – dokument, który mówi co, kto i jak ma zrobić. 

Ewolucyjny model strategii – traktuje strategię jako spójny wzorzec decyzji  

i działań, kształtujący się ewolucyjnie w trakcie działania firmy. Stworzony przez 

przedstawicieli szkoły ewolucyjnej model strategii oparty był na następujących 

przesłankach: po pierwsze, niedobory informacyjne i wynikające stąd ograniczenia 

decyzyjne sprawiają, że kadra kierownicza ogranicza się do poszukiwania rozwią-

zań dopuszczalnych, niekoniecznie w pełni racjonalnych. Po drugie, inercja zacho-

wań firmy, rutyna i często nieuświadamiane normy postępowania powodują po-

wstanie samorzutnego (doraźnego) wzorca strategii, który wpływa na funkcjonowa-

nie przedsiębiorstwa i po trzecie, działanie przedsiębiorstwa jest wypadkową współ-

istnienia strategii doraźnej i przemyślanej (zaplanowanej). 

Szkoła pozycyjna definiuje strategię jako pozycję konkurencyjną przedsiębior-

stwa na rynku – nie rezygnuje z budowania planu strategicznego, jak zrobili to 

„ewolucjoniści”, ale unika nadmiernej formalizacji strategii, jak czynili to „plani-

ści”. W praktyce, pozycyjny model strategii zakłada po pierwsze, że punktem wyj-

ścia do budowy strategii jest otoczenie firmy, po drugie, istotą strategii jest walka  

z konkurencją, po trzecie, istnieją dwie fundamentalne strategie prowadzące do 

sukcesu firmy – minimalizacja kosztów i zróżnicowanie.  

Przedstawiciele szkoły zasobowej stworzyli bardzo popularny dzisiaj zasobo-

wy model strategii oparty na następujących założeniach: po pierwsze, aby zrozu-

mieć źródła sukcesu przedsiębiorstwa trzeba zrozumieć konfigurację jej unikato-

wych zasobów i umiejętności, ze szczególnym naciskiem na takie zasoby niemate-

rialne, jak wiedza i ludzie, po drugie, przedsiębiorstwo może sprawić, że te zasoby 

i umiejętności staną się szczególnie cenne, po trzecie, między zasobami oraz za-

mierzeniami firmy musi istnieć dynamiczne napięcie
2
. 

Wielość interpretacji pojęcia strategii jest konsekwencją nie tylko odmiennych 

koncepcji teoretycznych, ale także pochodną doświadczeń praktycznych firm.  

W związku z tym istnieją również duże rozbieżności w praktycznym sposobie ro-

zumienia pojęcia strategii przez przedsiębiorstwa. W praktyce stratedzy rozumieją 

                                                 
2Por. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, War-

szawa 2007, s. 27–28; Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody, red. R. Krupski, Wyd. 

AE im. O. Langego, Wrocław 2007; K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2006, 

s. 29–30; Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, 

Warszawa 2003, s. 13–22; M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, 

PWE, Warszawa 2004; I. Dudzik-Lewicka, Tworzenie strategii przedsiębiorstwa, w: START. 

Przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik, red. A. Pradela, Wyd. Pracowni Komputerowej 

Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2009, s. 96–97. 
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strategię przede wszystkim jako zespół zasad określony przez organ zarządzający 

przedsiębiorstwem, formalnie zatwierdzony plan strategiczny czy formalny doku-

ment przyjęty uchwałą zarządu lub dyrekcji. Niestety zdarzają się również tacy 

menedżerowie, którzy deklarują, że ich firma nie ma strategii działania
3
. Takie 

stwierdzenie przeraża, gdyż wskazuje dobitnie na brak wiedzy kadry zarządzającej.  

Nie ma zatem jednej uniwersalnej strategii, którą można stosować w każdych 

warunkach. Doświadczenia przedsiębiorstw wskazują, że strategia musi być dosto-

sowana do koncepcji zarządzania w danej firmie. Ważne jest natomiast, aby współ-

czesny menedżer myślał strategicznie, czyli zarządzał przedsiębiorstwem długofa-

lowo na podstawie konkretnego planu działania. 

W związku z dość powszechną opinią, że sformalizowane podejście do kon-

cepcji działania w małej firmie nie jest potrzebne, lub że jego przydatność jest nie-

wielka, powstało zagadnienie badawcze, które miałoby być odpowiedzią na pytanie 

o zakres – stan wiedzy na temat zagadnień związanych ze strategią w małym przed-

siębiorstwie. Próba weryfikacji zasygnalizowanej problematyki bazuje na wynikach 

badań przeprowadzonych razem z W. Barabasz w podregionie bielskim
4
. Badania 

ankietowe przeprowadzono na przełomie lipca i sierpnia 2010 roku wśród małych 

przedsiębiorstw podregionu bielskiego. Wybór obszaru uzasadnia fakt, że jest to 

prężnie rozwijający się rejon, gdzie funkcjonuje duża liczba przedsiębiorstwa – 

przeszło 69 tys. podmiotów gospodarczych oraz stosunkowo łatwy dostęp do infor-

macji o firmach działających w bliskim otoczeniu. Badaniami objęto grupę małych 

przedsiębiorstw, tj. zatrudniających od 0–49 osób, o zróżnicowanej formie organi-

zacyjno-prawnej, branży, skali i profilu działania (tab. 1). Podstawą doboru próby 

badawczej była baza adresowa firm prowadzących działalność gospodarczą 

na terenie podregionu bielskiego, narzędziem badawczym – kwestionariusze ankiety 

rozesłane do 400 przedsiębiorstw, spełniających wspomniane powyżej kryteria. 

Próbę skonstruowano przez wybór nielosowy celowy. Ankieta była anonimowa, 

zbudowana w większości z pytań zamkniętych, ułatwiających wybór odpowiedzi. 

Rezultatem przeprowadzonych badań był zwrot 36 ankiet, z czego do dalszej anali-

zy wybrano 34, gdyż były kompletnie wypełnione.  

Głównym celem badania ankietowego było poznanie poziomu wiedzy na te-

mat zarządzania strategicznego oraz jego praktycznego wykorzystania w prowadzo-

nej działalności gospodarczej. Ze względu na ograniczenia objętości, w artykule 

zaprezentowano tylko wybrane wyniki badań, które analizują zaangażowanie przed-

siębiorców w proces planowania działalności przedsiębiorstwa. Czy istnieje potrze-

ba posiadania strategii w wersji sformalizowanej w małym przedsiębiorstwie? Czy 

tworzenie planów rozwojowych jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu 

przez małe jednostki gospodarcze? Czy może też w małej firmie wystarczy de facto 

intuicja? W dalszej części artykułu próbowano odpowiedzieć na te pytania. 

 

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

w warunkach integracji europejskiej – wyniki badań własnych, w: Koncepcje i narzędzia 

zarządzania strategicznego, red. M. Romanowska, P. Wachowiak, SGH w Warszawie, War-

szawa 2006, s. 225–228. 
4 W. Barabasz, I. Dudzik-Lewicka, Zarządzanie strategiczne w małym przedsiębiorstwie, 

Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2011, s. 95–115. 
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Tabela 1 

Charakterystyka badanej grupy przedsiębiorstw 

Zatrudnienie działalność jednoosobowa 0 

  2–9 21 

  10–49 13 

Forma organizacyjno-prawna os. fizyczna prowadząca działalność gosp. 13 

  spółka z o.o. 10 

  spółka cywilna 9 

  spółka jawna 2 

Wiek organizacji poniżej 5 lat 4 

  5–10 lat 6 

  10–15 lat 6 
  15–20 lat 7 

  powyżej 20 lat 11 

Branża elektryczna 4 
  metalowa, kompozytowa, automotive 3 

  poligrafia i reklama 4 

  budowlana 4 

  spożywcza 4 

  odzieżowa 2 

  turystyczna 3 
  gastronomiczna 4 

  pozostałe 6 

Przedmiot prowadzonej  przedsiębiorstwo usługowe 20 

działalności przedsiębiorstwo handlowe 2 
  przedsiębiorstwo produkcyjne 4 

  przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe 6 

  przedsiębiorstwo handlowo-usługowe 2 

Obszar działania rynek lokalny 9 
  rynek regionalny 10 

  rynek krajowy 7 

  rynek krajowy i międzynarodowy 8 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

1. Podejście „small biznesu” do procesu planowania  

 

Właściciele i menedżerowie małych przedsiębiorstw podregionu bielskiego 

deklarują, że mają plan – strategię działania. Twierdząco odpowiedziało 56% re-

spondentów, jednak aż 44% jej nie ma. Za jej wdrażanie w przeważającej części 

(84%) odpowiedzialny jest właściciel firmy. Inną wyznaczoną do tego osobą jest 

pełnomocnik ds. wdrażania strategii (wśród 16% badanych firm). 

Pierwszy obszar badawczy poruszany w artykule przedstawia opinię ankieto-

wanych na temat strategii w małym przedsiębiorstwie. Zapytano respondentów  

o ich zdanie na temat posiadania strategii działania w formie dokumentu i czy jest to 

warunkiem koniecznym do sprawnego funkcjonowania na rynku i zwiększania 

konkurencyjności firmy. Uzyskane odpowiedzi zawarto w tabeli 2. 
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Tabela 2 

Potrzeba posiadania strategii w wersji sformalizowanej w małym przedsiębiorstwie  

Czy posiadanie strategii w formie dokumentu 

jest konieczne dla sprawnego funkcjonowania? 
% 

tak 18 

nie 82 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Powyższe dane wskazują na niską przydatność sformalizowanej strategii 

w ocenie małych przedsiębiorców. Za potrzebą jej posiadania opowiedziało się 

zaledwie 18% badanych firm, 82% jest natomiast zdania, że udokumentowanie 

strategii nie jest warunkiem koniecznym do sprawnego funkcjonowania małego 

przedsiębiorstwa. Wydaje się, że takie podejście małych przedsiębiorców do sfor-

malizowanego procesu tworzenia strategii nie powinno dziwić. Z punktu widzenia 

firmy ważne jest przecież, aby zapewnić jej trwały i konsekwentny rozwój. Taki 

rozwój zapewni firmie – oczywiście – tylko przemyślany plan działania, ale czy on 

będzie zapisany na papierze, w formie konkretnego dokumentu, czy będzie znajdo-

wał się w głowie właściciela, to wydaje się już mniej istotne z punktu widzenia 

sprawnego funkcjonowania i zwiększania konkurencyjności małej firmy na rynku. 

Ważne jest natomiast, aby właściciel małego przedsiębiorstwa miał jakiś plan dzia-

łania. 

Jaki jest zatem stopień zaangażowania właścicieli i kadry menedżerskiej  

w formułowanie planów działalności przedsiębiorstwa? Odpowiedzi zaskakują  

(tab. 3). Okazuje się, ze ich stopień zaangażowania w proces planowania działalno-

ści przedsiębiorstwa jest stosunkowo wysoki.  

 
Tabela 3 

Proces planowania w małych przedsiębiorstwach 

Czy przedsiębiorstwo ma plan działalności? % 

Tak, na najbliższy rok działalności 49 

Tak, na najbliższe dwa lata działalności 12 

Tak, ponad dwuletni plan działalności 18 

Nie, firma nie ma planu działalności 21 

Źródło: opracowanie własne. 

 

79% badanych przedsiębiorstw ma plany działalności, w tym jednak zdecydo-

wanie częściej można się spotkać z ich krótkim horyzontem czasowym, tj. na naj-

bliższy rok (49%). Co budzi wątpliwość, tylko 18% firm ma plany na co najmniej 

dwa lata funkcjonowania i, co może niepokoić biorąc pod uwagę istotę posiadania 

planów w firmie, aż 21% respondentów ich w ogóle nie tworzy. 

Współcześnie czynnik czasu w projektowaniu działań praktycznych firmy jest 

traktowany w sposób elastyczny. Wcześniejsze badania autorki wykazały, że czyn-

nik czasu w projektowaniu celów, czy też strategii, jest zależny od relacji między 

przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Ponieważ relacje te praktycznie mają charak-

ter zmienny, to i horyzont planowania ulega odpowiedniemu do sytuacji skróceniu 

lub wydłużeniu. W rzeczywistości większość menedżerów za dłuższą perspektywę 
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czasową przyjmuje okres powyżej 4 lat (i to rozwiązanie jest zbliżone do założeń 

teoretycznych), ale dużą grupę stanowią ci menedżerowie, którzy za podstawą po-

dejmowanych przez przedsiębiorstwo działań przyjmują okres do 2 lat
5
. Tradycyjny, 

odległy horyzont czasowy i duża dynamika zachodzących zmian powoduje, że me-

nedżerowie mają duży problem ze zidentyfikowaniem sił, które działają różnicująco 

na rozwój firmy. Menedżerowie obawiając się zmian skracają horyzont strategiczny 

swojej działalności. Pojawia się zatem pytanie czy plany operacyjne, czyli do jedne-

go roku można traktować jako typowe plany rozwojowe? Wydaje się, że raczej nie, 

gdyż przecież niektóre działania strategiczne, np. wprowadzenie firmy na nowe, 

zagraniczne rynki zbytu wymaga – w opinii autorki – dobrego ich zaplanowania,  

a co za tym idzie wydłużenia horyzontu czasowego. Przyjmując powyższe założe-

nie, okazuje się, ze tylko 30% badanych respondentów tworzy plany strategiczne 

(uwzględniono tutaj odpowiedzi menedżerów tworzących plany do i powyżej 2 lat). 

56% menedżerów deklarowało, że ma strategię działania, co oznacza, ze najpraw-

dopodobniej wśród nich znajdują się osoby, które strategie działania firmy rozumie-

ją jako plan operacyjny. 

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

czyny takiego postępowania (tab. 4). 

 
Tabela 4 

Przyczyny braku planów w przedsiębiorstwie 

Przyczyny braku planów w przedsiębiorstwie % 

Brak czasu na planowanie 11 

Pozytywne doświadczenie w działalności opar-

tej tylko na intuicji 

33 

Pogląd, że planowanie nie jest potrzebne w tej 

wielkości przedsiębiorstwie 

56 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Przedsiębiorcy najczęściej (56% odpowiedzi) wskazywali jako przyczynę bra-

ku planów w przedsiębiorstwie pogląd, że planowanie w tej wielkości przedsiębior-

stwa nie jest konieczne. Innymi przyczynami braku planów jest dotychczasowe 

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

czasu na planowanie (11%). Uzyskane wyniki nie powinny dziwić. To typowe nie-

stety podejście dla małych przedsiębiorców do procesu planowania. Z dotychcza-

sowych doświadczeń autorki i spotkań z przedsiębiorcami w trakcie audytu wynika, 

że często ich takie podejście do procesu planowania wynika z przeświadczenia, że 

obserwowane od kilku ostatnich lat dynamiczne zmiany gospodarcze i fluktuacje na 

rynku i związana z nim trudność w przewidywaniu zmian w otoczeniu firmy zwal-

nia ich z konieczności planowania przyszłych działań firmy. Jak sami przedsiębior-

cy mówią – po co coś planować skoro wszystko jest tak nieprzewidywalne? Ich 

zdaniem należy wykorzystywać pojawiające się okazje i kierować się tylko i wy-

łącznie intuicją. Poziom wiedzy kadry zarządzającej pozostawia zatem i w tym 

wypadku wiele do życzenia. Aby działać w okolicznościach niepewności i ryzyka, 

                                                 
5 Por. I. Dudzik-Lewicka, A. Peszko, Strategie przedsiębiorstw..., s. 225–228.  
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zarządzający firmami muszą wykazać się szczególnym zmysłem strategicznym, 

optymalnie rozwiązując problemy egzystencji firmy oraz tworzyć własne koncepcje 

działania, wziąwszy pod uwagę obecne i przewidywane konfiguracje otoczenia. Co 

to oznacza? Tylko jedno, że w trudnych czasach należy przede wszystkim skupić się 

na procesie planowania. 

Przedsiębiorców, którzy formułują plany działania zapytano, jakich obszarów 

one dotyczą, które sfery działalności są dla nich najważniejsze. Odpowiedzi przed-

stawiono w poniższej tabeli. 
Tabela 5 

Obszary działalności, w których planowanie jest konieczne według  

badanych przedsiębiorstw (%) 

Jeśli przedsiębiorstwo ma plany 

działalności, to proszę o wska-

zanie, w których obszarach 

odgrywa ono najistotniejszą 

rolę 

Planowanie 

jest zbędne 

Planowanie 

jest ważne 

Planowanie 

jest koniecz-

ne 

Planowanie 

jest niezbęd-

ne 

Finanse 0 4 12 84 

Sprzedaż 0 12 16 72 

Marketing 0 32 40 28 

Inwestycje 0 32 40 28 

Badania i rozwój 60 20 16 4 

Kadry 20 28 48 4 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Biorąc pod uwagę kryterium ważności obszarów planowania 

w przedsiębiorstwie, 84% ankietowanych uznało finanse jako niezbędne, 12% – 

jako konieczne i zaledwie 4% jako ważne. Drugim, co do ważności obszarem oka-

zała się sprzedaż, której planowanie jako niezbędne uznała zdecydowana większość 

respondentów (72%), jako konieczne – 16% i jako ważne – 12%. Planowanie mar-

ketingu dla większości jest sferą konieczną, dla nieco mniejszej grupy (32%) jest  

ważne, a dla 28% – niezbędne. Dla 40% przedsiębiorców konieczne jest planowanie 

inwestycji. Dla 32% jest ono ważne, a dla 28% wręcz niezbędne. Jeśli chodzi  

o badania i rozwój, to okazały się one najmniej istotne dla badanych przedsię-

biorstw. Tylko 4% ujmuje je w planach jako obszar niezbędny, 16% jako koniecz-

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

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

niezbędne. Zatem obszary działalności firmy, w których planowanie jest niezbędne 

to finanse i sprzedaż, natomiast najmniej istotne wydaje się być planowanie badań  

i rozwoju.  

W kolejnym pytaniu przedsiębiorcy mieli za zadanie wskazać czy podejmowa-

li w ostatnich latach jakieś działania rozwojowe? 83% respondentów deklaruje re-

alizacje takowych działań. Z kolei 17% menedżerów twierdzi odwrotnie. Uzyskane 

wyniki badań w tym obszarze trochę zaskakują. Z jednej strony przedsiębiorcy 

akcentują, że planowanie rozwoju firmy jest w ich opinii zbędne, ale z drugiej stro-

ny podejmowanie działań, które mają pokierować rozwojem ich firmy.  

W celu zweryfikowania, czy podjęte działania rozwojowe zakończyły się suk-

cesem, respondentom zadano właśnie takie pytanie (tab. 6). W opinii przedsiębior-
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ców tylko niewielka część działań rozwojowych nie doczekała się finału (7%), na-

tomiast w 47% cele osiągnięto w pełni i w 46% – częściowo. 

 
Tabela 6 

Realizacja działań rozwojowych w małych przedsiębiorstwach 

Czy podjęte działania rozwojowe zakończyły 

się sukcesem? 

% 

Tak, osiągnięto założone cele 47 

Założone cele osiągnięto częściowo 46 

Nie osiągnięto założonych celów, pomimo 

realizacji działań 

7 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Podsumowanie  

 

Analiza przedstawionych wyników badań pozwoliła na wyciągniecie następu-

jących wniosków. Typowy przedsiębiorca z podregionu bielskiego deklaruje, że ma 

w swojej firmie plan działania (56% wskazań). Zdecydowana większość przedsię-

biorców jest jednak zdania, że udokumentowanie strategii nie jest warunkiem ko-

niecznym sprawnego funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na rynku. Do proce-

su planowania podchodzą natomiast – można rzec – z dużym zaangażowaniem. 

79% badanych przedsiębiorstw deklaruje, że ma plany działalności, w tym jednak 

zdecydowanie częściej można się spotkać z ich krótkim horyzontem czasowym, tj. 

do jednego roku (49%). Tylko 30% badanych respondentów tworzy bardziej typowe 

plany strategiczne, uwzględniające relatywnie dłuższy horyzont czasowy niż jeden 

rok. Niestety spora grupa badanych właścicieli i menedżerów strategię działania 

firmy utożsamia z planem krótkookresowym.  

Ci przedsiębiorcy z podregionu bielskiego, którzy nie tworzą planów uważają 

przede wszystkim, że planowanie w tej wielkości przedsiębiorstwie nie jest ko-

nieczne. Inne podawane powody braku planów to dotychczasowe pozytywne do-

świadczenie w działalności opartej tylko na intuicji oraz brak czasu na planowanie. 

Wniosek – podejmowanie decyzji w małych firmach często jest rezultatem impulsu 

bądź korzystania z nadarzającej się okazji, a nie wynikiem wcześniej zaplanowa-

nych działań.  

Z kolei ci przedsiębiorcy, którzy doceniają znaczenie planowania w przedsię-

biorstwie skupiają się najbardziej na planowaniu swoich działań w zakresie sprze-

daży i finansów. Najmniej istotne okazało się być planowanie badań i rozwoju 

przedsiębiorstwa.  

Weryfikacja kolejnego obszaru badawczego dostarcza sprzecznych informacji 

odnośnie do podejmowanych w ostatnich latach działań rozwojowych. 83% respon-

dentów deklaruje realizacje takowych działań, które w 47% zrealizowano w pełni  

i w 46% – częściowo.  

Reasumując, przedstawione wyniki badań ukazują często sprzeczne odpowie-

dzi respondentów. Wynika to zapewne z faktu, że małe przedsiębiorstwa zarządzane 

są głównie przez ich właścicieli, którzy często nie dysponują stosowną wiedzą fa-
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chową z zakresu m.in. zarządzania strategicznego. Z drugiej strony często obser-

wowana słabość strategii przedsiębiorstw to rezultat nie tylko niemożliwych do 

przezwyciężenia niedostatków wiedzy twórców strategii, ale i konsekwencja błędów 

metodologicznych czy słabości warsztatowych. Dlaczego zatem niektóre firmy 

potrafią osiągać długofalowe sukcesy, aczkolwiek większość konkurentów w ich 

branżach narzeka na permanentne trudności? Nie ulega wątpliwości, że ostateczne 

zwycięstwo zależy od twórczych zdolności autorów strategii, bez których nie ma 

szans tworzenia wartościowych koncepcji rozwoju. Zdolności twórcze autorów 

strategii bez wątpienia mogą wydatnie wspomóc proces tworzenia strategii. 

W związku z powyższym nasuwa się zalecenie uświadomienia małych przed-

siębiorców o bezcenności wiedzy na temat kształtowaniu strategicznej koncepcji 

rozwoju i jej roli w budowaniu przewagi firmy na rynku. Zmiana mentalności  

i podejścia małych przedsiębiorców do procesu zarządzania strategicznego jest 

współcześnie wręcz koniecznością. W warunkach silnego oddziaływania zmien-

nych, różnorodnych i coraz trudniejszych do przewidywania uwarunkowań rozwo-

jowych, a także szczególnej podatności na nie małych przedsiębiorstw, konieczne 

jest stosowanie zarządzania strategicznego, aby móc przewidzieć i uprzedzić ewen-

tualne zagrożenia bądź szanse płynące z otoczenia. W literaturze i praktyce zarzą-

dzania strategicznego proponuje się zazwyczaj jeden z trzech możliwych sposobów 

podejścia do poszukiwania strategicznej koncepcji rozwoju: na podstawie atutów 

firmy, wykorzystania okazji do rozwoju, podporządkowania rozwoju wyjściowym 

celom i aspiracjom przedsiębiorcy. Wydaje się, że najkorzystniejsze jest podejście 

celowe, gdyż model ten łączy zalety dwóch pozostałych podejść. Wypracowanie 

koncepcji działania organizacji musi przecież być oparte zarówno na okazjach  

i szansach z otoczenia, jak i na wykorzystaniu atutów i zdolności organizacji, bez 

czego realizacja ambitnych zadań pozostanie w sferze marzeń organizacji. 

Problem niskiego poziomu świadomości strategicznej małych przedsiębiorców 

istnieje i wymaga głębszego zastanowienia jak z nim walczyć. Z pewnością nie 

będzie łatwo go rozwiązać, ale jedno jest pewne – należy próbować i zachęcać małe 

przedsiębiorstwa do aktywnego kreowania swojej przyszłość w coraz dłuższej per-

spektywie czasowej. To warunek skutecznej adaptacji do przeobrażeń występują-

cych w otoczeniu firmy.  
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Summary 

 

This paper presents some results of a survey of small business strategic activities in the 

subregion bielski. The low level of awareness of these strategic business results, 

unfortunately, managing the size of the entities do not pay sufficient attention to the process 

of actively create their future in an increasingly long term. 
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MOTYWY INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW  

RODZINNYCH 

 

 

Streszczenie 

 

Artykuł traktuje o głównych motywach internacjonalizacji przedsiębiorstw,  

w szczególności przedsiębiorstw rodzinnych. Analizując motywy umiędzynarodo-

wienia działalności przedsiębiorstw, należy zastanowić się nad przyczynami, prze-

słankami, które powodują zainicjowanie tego procesu. Wśród głównych przyczyn 

umiędzynarodowienia działalności, w artykule wymieniono: motywy rynkowe, 

kosztowe, zasobowe oraz polityczne. Przeprowadzone przez autorkę badania ukaza-

ły, że wymienione motywy są prawdziwe zarówno dla przedsiębiorstw rodzinnych, 

jak i nierodzinnych. W przedsiębiorstwach rodzinnych motywy te są jednak tak 

samo ważne jak te związane z rodziną założycielską. 

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa rodzinne, internacjonalizacja działalności, mo-

tywy umiędzynarodowienia 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zastanawiając się nad motywami internacjonalizacji należy analizować przy-

czyny, które powodują, że przedsiębiorstwo podejmuje działalność poza granicami 

kraju lub angażuje się w podjęcie współpracy z zagranicznym partnerem. Do dziś 

istnieją znaczne rozbieżności, co do ustalenia wagi, nadrzędności a także znaczenia 

tych motywów. W zasadzie można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyn podjęcia 

ekspansji zagranicznej jest tyle, ile przedsiębiorstw ją podejmujących. Na decyzje 

dotyczące internacjonalizacji wpływa również specyfika samego sektora, jak rów-

nież czynniki napędowe globalizacji
1
. Zatem ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw 

uzależniona jest od wielu motywów, np. tych związanych z realizacją wysokich 

zysków, wzrostu przedsiębiorstwa czy też motywów, które warunkują ich osiągnię-

cie. Innymi słowy motywy internacjonalizacji sprowadzają się głównie do realizo-

wania celów stawianych sobie przez przedsiębiorstwa. Rodzaje oraz ich klasyfikacja 

jest bardzo różnorodna, jednak najczęściej wymienia się: uwarunkowania rynkowe 

                                                 
1 G.S. Yip, Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa1996;  

A. Olczak, Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw odzieżowych w perspektywie 

Unii Europejskiej, Politechnika Łódzka, Łódź 2008. 
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(ekonomiczne, biznesowe), kosztowe, zasobowe w tym w szczególności pozyski-

wanie zasobów strategicznych w tym głównie uwarunkowania biznesowe oraz poli-

tyczne. W artykule scharakteryzowano motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw, 

z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstw rodzinnych.   

 

 

1. Motywy rynkowe (ekonomiczne, biznesowe) 

 

Motywy rynkowe wiążą się nie tylko z poszukiwaniem nowych rynków, ale 

również z utrzymaniem się oraz zwiększaniem udziałów na rynkach, na których 

przedsiębiorstwo już jest obecne. Głównymi czynnikami ekonomicznymi są wiel-

kość (rozmiar) rynku, np. populacja w segmencie, którym zainteresowane jest 

przedsiębiorstwo, wzrost – tempo wzrostu gospodarczego, struktura rynku jak rów-

nież specyficzne preferencje konsumentów. Przedsiębiorstwo będzie rozważać pod-

jęcie ekspansji zagranicznej, gdy np. wystąpi stagnacja na rynku krajowym lub gdy 

popyt na tym rynku zacznie spadać, a także gdy zostaną wprowadzone lub zaostrzo-

ne restrykcje importowe/eksportowe na dotychczasowych rynkach działania przed-

siębiorstwa. Do grupy motywów rynkowych zalicza się także chęć zdobycia prze-

wagi i dominacji na rynku a także wyprzedzenie konkurentów. Przedsiębiorstwo 

może osiągnąć nad konkurentami przewagę technologiczną, organizacyjną czy też 

marketingową realizując eksport. Gdy istnieją bariery taryfowe, to np. z powodu 

przekazania licencji lub inwestycji bezpośrednich. W przypadku, gdy przedsiębior-

stwo prowadzi już eksport na dany rynek zagraniczny, to motywem dla rozszerzenia 

działalności przez otwarcie, np. filii na danym rynku może być chęć lepszego dosto-

sowania produktów firmy do potrzeb odbiorców. Eksport na określony obszar daje 

możliwość zapoznania się ze specyfiką rynku, co z kolei pozwala na ewentualne 

podjęcie dalszych kroków w sekwencyjnym podejściu do ekspansji zagranicznej. 

Motywem dla umiędzynarodowienia mogą być również niewykorzystane moce 

produkcyjne oraz chęć osiągnięcia przez przedsiębiorstwo korzyści skali. Kolejnym 

rynkowym motywem internacjonalizacji jest chęć zmniejszenia ryzyka oraz jego 

rozłożenia. Dywersyfikując rynki oraz  klientów zmniejsza się ryzyko uzależnienia 

od jednego z nich. W sytuacji konieczności wycofania się z jednego rynku, to że 

firma jest obecna na wielu chroni ją przed ewentualnymi negatywnymi konsekwen-

cjami, jak spadek obrotów lub w najgorszym wypadku bankructwo firmy. Firmy 

podejmują również ekspansję zagraniczną jako „efekt naśladownictwa” w odpowie-

dzi na działania konkurencji. Aby móc utrzymać swoją pozycję konkurencyjną na 

rynku macierzystym, kiedy konkurent podejmuje ekspansję na rynki zagraniczne, 

często konieczne jest podjęcie przez firmę takich samych kroków. Jest to sytuacja, 

która bardzo często dotyczy wielkich przedsiębiorstw oligopolistycznych w określo-

nych branżach, np. w przemyśle samochodowym. Zachowania takie znane są  

w literaturze jako teoria reakcji oligopolistycznej. Motywem jest tu zapewnienie  

i kontrola sprzedaży zarówno w kraju macierzystym, jak i za granicą, a także bezpo-

średnia obserwacja konkurentów i, co się z tym wiąże, możliwość szybszej reakcji 

na ich posunięcia. Czynnikami rynkowymi motywującymi decyzję o podjęciu eks-

pansji zagranicznej, a także determinującym jej formę są również kursy walut – np. 

stałe niedowartościowanie waluty w danym kraju sprzyja eksportowi i hamuje
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import. Podobnie działają takie instrumenty jak cła, podatki, opłaty wyrównawcze 

czy ograniczenia ilościowe. Przedsiębiorstwa podejmując ekspansję zagraniczną 

często motywują ją właśnie dążeniem do obejścia barier taryfowych jak i pozatary-

fowych
2
. Do motywów rynkowych można również zaliczyć grupę czynników two-

rzących tzw. klimat inwestycyjny, czyli np. obecny i oczekiwany stan infrastruktury, 

koszty pracy czy procedury związane z zakładaniem firmy a także stabilność poli-

tyczna. Znoszenie barier i ograniczeń w gospodarce światowej oraz dążenie do 

ujednolicania zasad jej funkcjonowania ułatwia zarządom wielu firm podjęcie decy-

zji o ekspansji zagranicznej
3
. Z biznesowego punktu widzenia internacjonalizacja 

przedsiębiorstwa stwarza ogromne szanse na lepsze wykorzystanie technologii oraz 

zdolności marketingowych firmy przy jednoczesnym zdobywaniu nowych doświad-

czeń. Niektóre przedsiębiorstwa, dążąc do poprawy swojej efektywności podejmują 

działania w krajach o odmiennym wyposażeniu w czynniki wytwórcze tak, aby 

dokonać integracji pionowej. Z kolei podejmowanie działań w krajach o podobnych 

ekonomicznych warunkach funkcjonowania prowadzi do kreacji powiązań pozio-

mych. Podobnie jak inne przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa rodzinne również dążą 

do rozwoju własnej działalność zatem większość wymienionych motywów rynko-

wych sprawdza się w odniesieniu do tych podmiotów. Z obserwacji prowadzonych 

przez autorkę można wywnioskować, że w większości wypadków, przedsiębiorstwa 

rodzinne chcą rozszerzyć swoją działalność na inne rynki po to, aby móc lepiej wy-

korzystać unikatowe zasoby, a także po to, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. 

Ważnym motywem rynkowym wśród przedsiębiorstw rodzinnych jest również moż-

liwość rozłożenia ryzyka na większą liczbę klientów czy rynków i tym samym uzy-

skanie większego uniezależnienia się. Opisany wyżej „efekt naśladownictwa” nie 

występuje często wśród przedsiębiorstw rodzinnych i dotyczy z reguły tych naj-

większych podmiotów gospodarczych. 

 

 

2. Motywy kosztowe 

 

Bardzo ważnym motywem internacjonalizacji przedsiębiorstwa jest obniżanie 

kosztów produkcji, pracy czy w ogólnym funkcjonowaniu firmy, które to obniżenie 

ma przyczynić się do zwiększenia stopy zysku i do wzrostu jego rentowności. Czę-

stym motywem przeniesienia całości bądź części działalności firmy za granicę są 

płace pracowników. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji kiedy koszty siły robo-

czej stanowią dominujący czynnik w wytwarzaniu danego produktu. Badania prze-

prowadzone przez R.C Feenstra i G.H Hansona
4
 dowiodły, że niskie koszty płacy  

w Meksyku mają bardzo duży wpływ na zwiększenie liczby amerykańskich inwe-

stycji. Podobne wnioski wyciągnął S. Dees
5
 z badania przeprowadzonego na rynku 

                                                 
2 K. Sowa Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Difin, Warszawa 2006. 
3 B. Liberska, Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, w: Globalizacja –

Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.  
4 R.C. Feenstra, G.H. Hanson, Foreign direct investment and relative wages: evidence from 

Mexico’s maquiladoras, „Journal of International Economics”1997, vol. 42. 
5 S. Dees, Foregin Direct investment in China: determinants and effects, „Economics of Plan-

ning” 1998, vol. 31. 
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chińskim, który w tamtym czasie charakteryzował się najniższymi płacami w pań-

stwach Azji Wschodniej. Właśnie najniższe płace były głównym powodem inwesty-

cji w Chinach prowadzonych przez przedsiębiorstwa z wielu krajów. Badanie prze-

prowadzone przez A. Mody’ego, S. Dasguotę i S. Sinha
6
 dowiodło jednak, że na 

decyzje o podjęciu bezpośrednich inwestycji zagranicznych firm japońskich zasad-

niczy wpływ miały nie koszty pracy, ale jej jakość. Poza kosztami siły roboczej, 

motywem kosztowym w internacjonalizacji firmy może być chęć obniżenia kosztów 

produkcji (oczywiście w wypadku przedsiębiorstw związanych z produkcją). Można 

to osiągnąć dzięki korzyściom skali, jak również przez podział czy przemieszczenie 

części cyklu produkcyjnego za granicę wybierając kraje o niższych kosztach surow-

ców, gruntów, energii czy też o niższych podatkach. Wybór określonej formy inter-

nacjonalizacji może być również motywowany niższymi kosztami kredytów oraz 

innych źródeł finansowania. Produkcja w pobliżu rynków zbytu zmniejsza także 

koszty transportu. Motywem dla podjęcia eksportu zamiast, np. otwarcia filii na 

danym rynku może być również koszt nadzoru i kontroli zagranicznego oddziału 

związany z kosztami komunikacji czy też podróży. Obniżanie kosztów stanowi 

ważny motyw do inwestowania za granicą. Istnieje jednak wiele badań wskazują-

cych niskie koszty produkcji czy funkcjonowania firmy jako jeden z ostatnich mo-

tywów podkreślanych przez przedsiębiorstwa
7
. Istotną kwestią motywów koszto-

wych są również względy ochrony środowiska, czyli tzw. sprawa kosztów ze-

wnętrznych. Niektóre etapy produkcji, a często nawet cały proces produkcyjny po-

wodują zanieczyszczenie środowiska, a to z kolei, w niektórych krajach jest obwa-

rowane wysokimi karami. Dlatego też, przedsiębiorstwa przenoszą swoją produkcję 

tam, gdzie kary czy też opłaty są niższe lub nie ma ich wcale. Przedsiębiorstwa 

rodzinne również motywują swoją działalność zagraniczną obniżaniem kosztów, 

jednak często jest to motyw dodatkowy, co wcale nie oznacza, że jest mało ważny.  

Dla przykładu większe firmy rodzinne, jak np. H&M czy ZARA, lokują swoją pro-

dukcję (a właściwie ją zlecają) tam, gdzie jest ona najtańsza. 

 

 

3. Motywy zasobowe 

 

Według Dunninga jednym z podstawowych motywów ekspansji zagranicznej 

przedsiębiorstwa jest dążenie do zdobycia zasobów strategicznych. Zasoby strate-

giczne poszukiwane przez firmy można podzielić na zasoby materialne oraz niema-

terialne. Do materialnych zaliczyć można przede wszystkim zaopatrzenie w różne 

czynniki produkcji (także siłę roboczą), które np. taniej jest importować z innych 

krajów. Dostęp do nowoczesnej wiedzy, zaawansowanej technologii, marketingu  

i zarządzania oraz rozwiniętego rynku kapitałowego skłaniają przede wszystkim do 

inwestowania w wysoko rozwiniętych krajach. Dla przykładu wiele przedsiębiorstw 

                                                 
6 A. Mody, S. Dasgupta, S. Sinh, Japanese multinationals in Asia: drivers and attractors, 

Oxford Development Studies 1998, vol. 27, nr 2, w: M. Gorynia Strategie firm polskich 

wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2005. 
7
 Badanie wskazujące niższe koszty produkcji jako ostatni  motyw podjęcia umiędzynarodo-

wienia przedsiębiorstwa zostało przeprowadzone przez Hamburgisches Welt-Wirtschafts-

Archiw (HWWA) na przedsiębiorstwach niemieckich.  
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ma swoje siedziby w Londynie, Nowym Jorku czy Hong Kongu ze względu na 

lepszy dostęp do rynków finansowych i informacji. Niektóre przedsiębiorstwa dążąc 

do poprawy swojej efektywności podejmują inwestycje w krajach o odmiennym 

wyposażeniu w czynniki wytwórcze i zróżnicowanej strukturze podaży. Motyw 

zaopatrzenia w czynniki produkcji nie jest jednak jednym z najważniejszych dla 

podjęcia ekspansji zagranicznej przez przedsiębiorstwo. Specyficznym zasobem 

strategicznym są relacje, jakie łączą daną firmę z innymi przedsiębiorstwami
8
. Po-

wiązanie z odpowiednimi partnerami gospodarczymi może ułatwić zdobycie klu-

czowych zasobów dla kreowania własnej konkurencyjności. Chęć zdobycia zaso-

bów strategicznych przejawia się również w podjęciu przez przedsiębiorstwo 

wspólnego przedsięwzięcia z inwestorem zagranicznym, czyli zawiązania joint 

venture. Dzięki takim przedsięwzięciom firmy mogą zdobyć zaawansowane techno-

logie zarówno produkcyjne, jak i organizacyjne oraz wiedzę niezbędną do prowa-

dzenia biznesu za granicą. Motywy inwestowania za granicą dotyczą także możli-

wości rozwoju działalności firmy dzięki wykorzystaniu wiedzy, która jest dostępna 

na rynkach zagranicznych. Według W. Shana  i J. Songa
9
, rozszerzenie i polepszenie 

możliwości technologicznych jest jednym z podstawowych bodźców dla firm, po-

dejmujących ekspansję zagraniczną. Identyfikacja motywów ekspansji zagranicznej 

w obszarze zasobów przedsiębiorstwa jest charakterystyczna dla badaczy zajmują-

cych się zasobową teorią firmy. Zwraca się m.in. uwagę na konieczność użycia 

posiadanych, ale niewykorzystanych w pełni zasobów firmy. Ekspansja zagraniczna 

stwarza możliwość wykorzystania unikatowych zasobów, kompetencji oraz umie-

jętności. Jest ona także wyzwaniem dla tworzenia nowych źródeł przewagi konku-

rencyjnej. W przypadku braku takich zasobów często drogą do przejęcia unikato-

wych i rzadkich zasobów jest wybór określonej formy ekspansji zagranicznej. Po-

siadanie przez firmę specyficznych zasobów niematerialnych oraz chęć czerpania  

z tego korzyści skłania przedsiębiorstwa do podejmowania inwestycji zagranicz-

nych. Według Morecka i Yeunga
10

 ekspansja zagraniczna w wypadku przewag kon-

kurencyjnych, wynikających z posiadania unikatowych zasobów niematerialnych 

powinna być z dużym prawdopodobieństwem zyskowna. Należy jednak pamiętać, 

że przeniesienie zasobów niematerialnych jest bardzo kosztowne i ryzykowne.  

W bezpośredniej inwestycji zagranicznej mogą pojawić się problemy natury organi-

zacyjno-zarządczej, wynikającej głównie ze złożoności przedsięwzięcia, jak również 

z dystansu kulturowego między krajem macierzystym a krajem goszczącym. Znane 

są przypadki firm, których ekspansja zagraniczna w formie bezpośredniej inwestycji 

zagranicznej nie powiodła się przede wszystkim ze względu na uwarunkowania 

kulturowe. Motywy związane z pozyskaniem bądź wykorzystaniem unikatowych 

zasobów są uznawane za jedne z ważniejszych dla podjęcia umiędzynarodowienia 

firmy. Czasem ekspansja zagraniczna wynika z konieczności utrzymania bądź obro-

                                                 
8 L. Steier, Next generation entrepreneurs and succession: An exploratory study of models 

and means of managing social capital, „Family Business Review” 2001, nr 14(3). 
9 W. Shan, J. Song, Foreign direct investment and the sourcing of technological advantage: 

evidence from the biotechnology industry, „Journal of International Business Studies” 1997, 

vol. 28, nr 2, w: M. Gorynia, Strategie firm polskich…  
10 R. Morck, B. Yeung, Internalization: an event study test, „Journal of International Econom-

ics”, vol. 33, August, w: M. Gorynia, Strategie firm polskich…  
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ny pozycji jaką dana firma zajmuje w łańcuchu tworzenia wartości, czyli w sieci 

biznesowej. Internacjonalizacja jednego przedsiębiorstwa z sieci może pociągnąć za 

sobą umiędzynarodowienie innych firm z nią powiązanych. Ze względu na to, że 

możliwości pozyskania zasobów przez przedsiębiorstwa rodzinne są z reguły ogra-

niczone, jednym z motywów internacjonalizacji jest wskazane przez Dunninga dą-

żenie do pozyskania zasobów strategicznych, jak również chęć wykorzystania uni-

katowych zasobów będących w gestii przedsiębiorstwa rodzinnego. Z badań prowa-

dzonych przez autorkę wynika, że przedsiębiorstwa rodzinne podejmując ekspansję 

zagraniczną chcą uzyskać dostęp do zgromadzonej na innych rynkach wiedzy, tech-

nologii oraz możliwości po to, aby zapewnić możliwość przetrwania przedsiębior-

stwa dla kolejnych pokoleń. 

 

 

4. Motywy polityczne 

 

Do grupy tych motywów należą czynniki związane z szeroko rozumianą poli-

tyką. Motywy te mogą wynikać z polityki jaką prowadzi kraj macierzysty i poten-

cjalny kraj goszczący. Władze państw mogą zarówno wspierać, jak i hamować eks-

pansję zagraniczną. Wśród narzędzi wspierania eksportu można znaleźć ubezpiecze-

nia kredytów eksportowych, ulgi podatkowe, zwrot ceł a także finansowanie infor-

macji o rynkach zagranicznych i promocję produktów krajowych. Wiele z tych na-

rzędzi ma charakter dwu- lub wielostronny, wynikający z zawartych porozumień 

między państwami. Do czynników politycznych można również zaliczyć poszuki-

wanie przez przedsiębiorstwa stabilizacji i bezpieczeństwa politycznego. Są to uwa-

runkowania legislacyjne dotyczące, np. inwestycji zagranicznych w poszczególnych 

krajach a także elementy tworzące tzw. uwarunkowania biznesowe. Obejmują one 

promocję biznesu, czynniki zachęcające do inwestowania, obsługę i pomoc po do-

konaniu inwestycji na danym rynku, narzędzia zapewniające redukcję kosztów  

i przeszkód związanych z korupcją i biurokracją
11

. Wśród narzędzi polityki państwa 

zachęcającej do eksportu czy inwestycji zagranicznych są również czynniki finan-

sowe oraz fiskalne. Do fiskalnych zaliczyć można ulgi podatkowe, ulgi celne, przy-

spieszoną amortyzację, możliwość odpisania strat od przyszłych dochodów czy 

obniżanie składek ubezpieczeniowych. Z kolei wśród bodźców finansowych można 

wyróżnić subsydiowanie płac, marketingu czy innych kosztów uzyskania kapitału, 

sprzedaż ziemi po obniżonej cenie czy rządowe gwarancje kredytowe. Kraje o du-

żym ryzyku politycznym nie należą jednak do tych, w których istnieje duża liczba 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nowakowski
12

 wyróżnia poszukiwanie 

stabilizacji i bezpieczeństwa politycznego, jako motyw działania inwestorów, którzy 

obawiają się utraty swojej prywatnej własności lub ingerencji w nią. Również  

                                                 
11 M.K. Erramili, C.P. Rao, Choice of foreign entry modes by service firms: role of market 

knowledge, „Management International Review” 1990, vol. 12, nr 3. 
12 M.K. Nowakowski, Biznes międzynarodowy – obszary decyzji strategicznych, 

Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000. 
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działalność wpływowych grup, np. ekologicznych, skutecznie lobbujących może 

wpłynąć na podjęcie przez polityków decyzji, które znacznie zwiększą koszty okre-

ślonej działalności w kraju lub wręcz ją uniemożliwią, tworząc tym samym bodźce 

do inwestowania za granicą
13

. Dotyczy to głównie regulacji związanych z ochroną 

środowiska (np. możliwa ilość emisji gazów do atmosfery bez wnoszenia dodatko-

wych opłat zwiększających koszty funkcjonowania firmy) oraz innych przepisów 

ograniczających lub całkowicie zakazujących produkcji czy sprzedaży określonych 

dóbr. Niektóre kraje stosują pewne środki, które w efekcie ograniczają napływ in-

westycji zagranicznych. Z obawy przed utratą suwerenności czy zbyt szybkim wy-

eksploatowaniem zasobów naturalnych, stosują selektywne popieranie inwestycji, 

czyli wybierają tylko te, które uważane są np. za pożyteczne z jakiegoś punktu wi-

dzenia. Szczególnie zniechęcające do inwestycji zagranicznych są brak lub ograni-

czona ochrona prawna własności oraz zmiany w ustawach dotyczących prowadzenia 

biznesu. Wiele krajów zachęca obcych inwestorów, tworząc specjalne strefy eko-

nomiczne, strefy wolnocłowe i parki technologiczne, w których mogą oni korzystać 

z pakietu różnych bodźców. Podejmując decyzję o internacjonalizacji, przedsiębior-

stwa rodzinne również wybierają te rynki, na których istnieje większa niż na innych 

stabilność polityczna oraz gospodarcza. Poszukują również tych miejsc, gdzie wy-

stępują wszelkiego rodzaju ulgi dla zagranicznych inwestorów lub rynków, gdzie 

żadna forma współpracy zagranicznej nie jest utrudniona.   

W kontekście przedsiębiorstw rodzinnych motywy ekspansji zagranicznej za-

sadniczo nie różnią się od tych dotyczących ogółu podmiotów gospodarczych. Au-

torka uważa jednak, że w wypadku tych specyficznych podmiotów gospodarczych 

najbardziej istotne wydają się być motywy związane z wnętrzem przedsiębiorstwa. 

W tabeli 1 zaprezentowano motywy internacjonalizacji z uwzględnieniem specyfiki 

przedsiębiorstw rodzinnych. 
 

Tabela 1 

Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych 

Rodzaje  

motywów 

Bodźce przedsiębiorstw rodzinnych 

Rynkowe 

rozwój, nasycenie rynku krajowego, niewykorzystane moce produkcyjne, 

dążenie do minimalizacji ryzyka przez dywersyfikację rynków (klientów) 

itp. 

Kosztowe 
poszukiwanie tańszej siły roboczej, surowców itp.; ulgi podatkowe, ko-

rzyści skali 

Zasobowe 
pozyskanie zasobów niedostępnych na rynku krajowym lub wykorzysta-

nie unikatowych zasobów na rynkach zagranicznych 

Polityczne 
stabilność polityczna kraju goszczącego; wspieranie eksportu, ulgi stoso-

wane przez rządy państw; liberalizacja handlu itp. 

„Wewnętrzne” 

zapewnienie przetrwania przedsiębiorstwa dla przyszłych pokoleń, „roz-

wój rodziny”, utrzymanie kontroli w rękach rodziny, dywersyfikacja 

ryzyka  

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
13 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2004. 
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Podsumowanie 

 

Z badań nad motywami podjęcia przez przedsiębiorstwa ekspansji zagranicznej 

wynika, że najbardziej istotna dla inwestorów jest stabilność polityczna, gospodar-

cza, społeczna i prawna, dobrze rozwinięta infrastruktura, obfitość kwalifikowanej 

siły roboczej, dostęp do nowoczesnej wiedzy, technologii i przemysłów oraz rozle-

głe i chłonne rynki. Wśród przedsiębiorstw rodzinnych wymienione powyżej moty-

wy również występują i są równie istotne. Obok wymienionych motywów w przed-

siębiorstwach rodzinnych występują jednak motywy związane z dobrem rodziny 

teraz i w przyszłości. Dlatego też, obok przesłanek rynkowych, ekonomicznych  

i innych motywem postępowania jest chęć utrzymania własności przedsiębiorstwa  

w rękach rodziny, w sytuacji kiedy ekspansja zagraniczna jest jedyną alternatywą 

uniknięcia sprzedaży firmy, zapewnienie przetrwania oraz rozwoju przedsiębiorstwa 

dla przyszłych pokoleń.  
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FAMILY BUSINESSES INTERNATIONALIZATION – MAIN MOTIVATORS 

 

Summary 

 

This paper discusses the main motivator which guide businesses in the decision of 

internationalization activities with particular emphasis on specific entities which are family-

owned businesses. Analyzing the motivators of internationalization one should take into 

consideration the reasons that cause that company undertakes its activity abroad. Among the 

reasons of internationalisation mentioned in paper there are following motivator: market 

demands, cost factors, resource seeking and political implications. Observations made by 

author on family-owned businesses have shown that these internationalisation motivators are 

true for both: family businesses and non-family ones. However, in family businesses 

mentioned motivators are as much important as those connected with founders family and its 

wealth. 

 

Keywords: family-owned businesses, internationalization, internationalization’s motivators  
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INICJATYWA JEREMIE JAKO FORMA WSPARCIA ROZWOJU MIKRO, 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE  

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO I KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 

 

Streszczenie 

 

Inicjatywę JEREMIE utworzono w wyniku modyfikacji polityki spójności 

przed perspektywą budżetową UE na lata 2007–2013. W latach 2014–2020,  

JEREMIE ma być kontynuowany, a dostępne środki do jego realizacji będą rosły. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty inicjatywy JEREMIE, 

korzyści, które oferuje dla przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na możliwość zwiększenia finansowania mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw. Analizę oparto na danych odnoszących się do organizacji i dystrybucji 

JEREMIE w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. 

 

Słowa kluczowe: JEREMIE, finansowanie MŚP, pomoc zwrotna UE 

 

 

Wprowadzenie 

 

Jedną z głównych cech charakterystycznych współczesnej gospodarki jest zna-

cząca rola mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w produkcji dóbr  

i świadczeniu usług
1
. Sektor ten jest także znaczącym pracodawcą, a także źródłem 

konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
2
. MMŚP mają zatem duże zna-

                                                 
1 W UE sektor MŚP stanowi ponad 98,0% (w tym 92,2% to mikroprzedsiębiorstwa) wszyst-

kich przedsiębiorstw (ok. 20,7 mln firm, zatrudniających ponad 87 mln pracowników), zob. 

A. Karmańska, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw – tło dla zmian, „Rachun-

kowość” 2013, nr 6, s. 5. 
2
 Sektor MŚP w Polsce tworzy obecnie prawie połowę PKB i 2/3 miejsc pracy. Z danych 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w 2010 r. udział MŚP w tworzeniu 

PKB wyniósł 47,6%, zob. P. Zadura-Lichota, MSP w Polsce na podstawie analiz PARP, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 3.  



 Inicjatywa JEREMIE jako forma... 101 

 

czenie dla rozwoju gospodarczego współczesnych społeczeństw
3
, jednak borykają 

się z wieloma ograniczeniami rozpoczęcia i kontynuowania działalności.  

Jedną z kluczowych barier rozwoju MMŚP jest ich utrudniony dostęp do finan-

sowania zewnętrznego
4
. Pewnym rozwiązaniem tych problemów jest możliwość 

absorpcji przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców środków europejskich,  

w ramach priorytetów wchodzących w skład poszczególnych Regionalnych Progra-

mów Operacyjnych. W bieżącej perspektywie finansowej pomoc udzielana jest 

głównie w postaci dotacji bezzwrotnych. W latach 2014–2020 Unia Europejska 

prawdopodobnie jednak nie będzie już w tak dużym stopniu jak obecnie bezpośred-

nio wspierała firm bezzwrotnymi dotacjami
5
. Większy zapewne nacisk zostanie 

położony na formy zwrotne w postaci nisko oprocentowanych pożyczek i poręczeń 

kredytowych. Komisja Europejska testuje przyszły system wsparcia przy pomocy 

kilku programów o wdzięcznych nazwach: JASPER, JEREMIE, JESSICA, JOSE-

FIN, JASMINE
6
.  

Celem artykułu jest ukazanie istoty inicjatywy JEREMIE, korzyści jakie niesie 

ze sobą dla przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możli-

wość zwiększenia finansowania sektora MMŚP. Analizę oparto na danych dotyczą-

cych konstrukcji podziału oraz wykorzystania JEREMIE w województwach pomor-

skim i kujawsko-pomorskim
7
. 

                                                 
3
 W 2012 r. w Polsce zarejestrowanych w systemie REGON było 3 975 334 przedsiębiorstw, 

z czego 3 794 489 mikroprzedsiębiorstw, 146 489 przedsiębiorstw małych, 29 787 przedsię-

biorstw średnich oraz 4569 przedsiębiorstw dużych, przy czym aktywnie działających było 

1 784 603. Z powyższego wynika, że firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw  

w polskiej gospodarce na koniec 2012 r. stanowiły aż 99,8% wszystkich firm, które zareje-

strowały swoją działalność w rejestrze REGON. Ponadto sektor ten w Polsce jest wyraźnie 

zdominowany przez mikrofilmy, zob. Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa 2013, s. 139.  
4 Szerzej zob. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2001, s. 18; H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania ma-

łych i średnich przedsiębiorstw, Wolter Kluwers, Kraków 2007, s. 24–28; J. Bednarz,  

E. Gostomski, Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, 

Wyd. UG, Gdańsk 2009, s. 29–36. 
5 Według wstępnych szacunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w latach 2014–2020  

w Polsce przeznaczy się na pomoc zwrotną 10% środków przyznanych z budżetu ogólnego 

UE na politykę spójności (dla porównania – w kończącej się perspektywie 2007–2013, było 

to poniżej 2%), zob. M. Bobrowska, Fundusze Europejskie w formie pomocy zwrotnej,  

„Fundusze Europejskie w Polsce”, nr 31, wrzesień 2013, s. 2. 
6 W Polsce wykorzystywane są programy: JEREMIE, JOSEFIN i JESSICA. Szerzej instru-

menty te zostały omówione przez W. Pełka, Rola instrumentów inżynierii finansowej w alo-

kacji funduszy Unii Europejskiej, „Studia BAS” 2012, nr 3(31), s. 223–240. 
7 O Inicjatywie JEREMIE wcześniej pisali w innych konfiguracjach i na podstawie innych 

województw m.in. P. Pluskota, Inicjatywa JEREMIE w finansowaniu mikro i małych przed-

siębiorstw,  w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw – Mikro-

firma 2012, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Eko-

nomiczne Problemy Usług nr 80; G. Michalski, Риски и капитальные затраты: влияние 

Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий, „Регион: эконо 

мика и социология” 292(1)/2009; M. Tokarski, Jeremie fund as a non – subsidized, returna 
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Inicjatywa JEREMIE w Polsce 

 

JEREMIE (czyli Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises 

– Wspólne europejskie zasoby dla MŚP) został stworzony w 2007 roku w celu pro-

mowania przedsiębiorczości, innowacji i zwiększenia dostępu mikro, małych i śred-

nich firm do finansowania zewnętrznego jako wspólna inicjatywa Komisji Europej-

skiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europejskiego Funduszu 

Inwestycyjnego (EFI)
8
. Ideą utworzenia Inicjatywy JEREMIE było wypełnienie luki 

finansowej w finansowych instrumentach wparcia sektora MŚP, zwiększenie podaży 

kapitału, w tym również kapitału ryzyka dla przedsiębiorstw, w szczególności naj-

mniejszych, prowadzących działalność na szczeblu regionalnym. W odróżnieniu od 

klasycznych środków z budżetu Unii Europejskiej, pomoc oferowana przez wskaza-

ne wyżej instytucje w ramach JEREMIE nie ma charakteru bezpośredniego bez-

zwrotnego dofinansowania, ale udzielana jest w formie zwrotnych rynkowych in-

strumentów finansowych (np. preferencyjnych, niskooprocentowanych kredytów, 

pożyczek, poręczeń czy instrumentów kapitałowych). Pomoc oparta jest na środkach 

zwrotnych i odnawialnych (rewolwingowych), czyli takich, którymi można wielo-

krotnie obracać, których dysponentami są działający lokalnie pośrednicy finansowi, 

niekomercyjne instytucje poręczeniowe i pożyczkowe. Inicjatywa jest wdrażana 

przez rządy i władze regionalne, zawsze jednak odbiorcami pomocy są firmy nale-

żące do sektora MMŚP.  

Dzięki odnawialności instrumentów oferowanych w ramach Inicjatywy  

JEREMIE możliwe jest osiągnięcie efektu mnożnikowego, zwielokrotniającego 

korzyści płynące dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gwarantującego cią-

głość i stabilność systemu wsparcia. Zwrotność środków zapewnia wystąpienie 

efektu rolowania, czyli wielokrotnego wykorzystania tych samych kapitałów do 

pomnażania wartości przedsiębiorstw. Z szacunków UE wynika, że na bazie każde-

go euro powstaną instrumenty finansowe o wartości od 2 do 10 euro
9
. Oczekuje się, 

że powstały w ten sposób efekt mnożnikowy przyniesie o wiele większe korzyści 

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw niż system dotacji, gwarantując cią-

głość i stabilność systemu wsparcia. JEREMIE pozwala zwiększyć absorpcję środ-

ków unijnych oraz efektywne ich użycie na rzecz rozwoju sektora MMŚP w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych. 

                                                                                                                   
ble form of support of development for micro, small and medium-sized enterprises in Poland 

w: Проблеми и перспективи инновацийного развитку экономики Украины, Національ-

ний гірничий університет w Dnipropietrowsku, Dnipropietrowsk 2012, t. 1; D. Czykier-

Wierzba, Inicjatywa Jeremie w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013 i jej 

funkcjonowanie w Polsce, „Journal of Managment and Finance” 2013, nr 2, part 3. 
8 Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on 

the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund 

and repealing Regulation (EC), No 1260/1999, art. 36. W aktach prawnych UE nie pojawia 

się nazwa „Inicjatywa JEREMIE” – mowa jest o instrumentach inżynierii finansowej. 
9Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich 

znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 

Gdańsk 2010, s. 4. 
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Odbiorcami tej inicjatywy są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
10

, w tym: 

 te które mają utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania przez 

banki komercyjne,  

 podmioty rozpoczynające działalność, tzw. startupy (w tym również absolwen-

ci uczelni wyższych),  

 podmioty gospodarcze, które nie mają wystarczającej historii kredytowej,  

 podmioty nieposiadające zabezpieczeń o wystarczającej wartości finansowej. 

Ponadto, oferowane produkty mogą być przeznaczone na finansowanie działalności 

gospodarczej firmy w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności 

gospodarczej. Finansowanie w ramach JEREMIE nie może być przeznaczane na: 

pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, finansowa-

nie celów konsumpcyjnych, spłatę pożyczek i kredytów, spłatę zobowiązań publicz-

no-prawnych
11

. 

Instrumenty rewolwingowego wsparcia sektora MMŚP wprowadzone lub pla-

nowane do wdrożenia w Polsce można podzielić na trzy grupy, wśród których wy-

różnia się
12

: 

 instrumenty pożyczkowe (pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych, 

pożyczka globalna dla banków), 

 instrumenty poręczeniowe (reporęczenie dla funduszy poręczeniowych, porę-

czenie portfelowe dla banków), 

 instrumenty kapitałowe (wsparcie kapitałowe funduszy transferu technologii, 

wsparcie kapitałowe funduszy typu mezzanine). 

Instrumenty te są lub będą przeznaczone dla przedsiębiorstw znajdujących się  

w różnych stadiach rozwoju. Skorzystać z niej mogą startupy, firmy we wczesnej 

fazie wzrostu oraz te na etapie rozwoju. 

Co istotne, inicjatywa JEREMIE nie powinna być w żadnym wypadku trakto-

wana jako konkurencja dla dotacyjnych instrumentów wsparcia oferowanych  

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Jej rolą, poza zapewnieniem 

dodatkowych form finansowania, jest zwiększenie możliwości absorpcji środków 

ukierunkowanych dla podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw  

w ramach programów regionalnych. Realizacja projektów współfinansowanych ze 

środków regionalnych programów operacyjnych wymaga każdorazowo wniesienia 

przez beneficjenta wkładu własnego. Konieczność zapewnienia wkładu własnego, 

który mogą stanowić również zewnętrzne źródła finansowania, w tym kredyty, jest 

jednym z największych wyzwań przed jakim stają podmioty z sektora MMŚP planu-

jące realizację inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich. I tu z po-

mocą przychodzi inicjatywa JEREMIE oferująca relatywnie łatwe i tanie finanso-

                                                 
10 W województwie pomorskim tylko mikro i małe przedsiębiorstwa. 
11 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26.10.2011 r. w sprawie udzielania 

pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnych Programów 

Operacyjnych, DzU, nr 245, poz. 1461. 
12 Mechanizmy inżynierii finansowej…, s. 70. 
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wanie zewnętrzne, pozwalające stworzyć odpowiedni montaż finansowy przedsię-

wzięć realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
13

.  

Mechanizm finansowy JEREMIE zakłada przekazanie środków do wyodręb-

nionego Funduszu Powierniczego (FP) zarządzanego przez wyspecjalizowanego 

Menedżera. Następnie środki z FP transferowane są do MMŚP z wykorzystaniem 

pośredników finansowych (np. banków, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, 

funduszy venture capital, itp.). Zadaniem wyspecjalizowanego Menedżera jest mo-

delowanie inwestycji, wybór pośredników finansowych, monitoring oraz raporto-

wanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej.  

W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na dwóch poziomach: krajowym 

w ramach programu „Rozwój Polski Wschodniej”
14

 oraz regionalnym w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych (wdrażanie inicjatywy rozpoczęło się pod 

koniec 2009 r.). Polska jest jedynym z nowych członków UE, który zdecydował się 

na wdrożenie programu na szczeblu regionalnym, który wdrażany jest na terenie 

siedmiu województw. Pieniądze ze swych programów regiony przekazały tzw. me-

nedżerowi funduszy. Jego rolę w sześciu województwach (poza kujawsko-

pomorskim) pełni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a w województwie ku-

jawsko-pomorskim – Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP). Te dwie 

instytucje wybierają w konkursach pośredników finansowych (m.in. fundusze po-

życzkowe i poręczeniowe oraz banki), które już bezpośrednio oferują pomoc przed-

siębiorcom. Instrumenty zwrotne (kapitałowe) na szczeblu krajowym oferuje rów-

nież Krajowy Fundusz Kapitałowy, określany mianem funduszu funduszy, który 

zasila w kapitał fundusze podwyższonego ryzyka
15

.  

Bardzo istotną rolę w inicjatywie odgrywają Pośrednicy Finansowi, wśród któ-

rych podstawową grupę stanowią fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredy-

towych oraz banki spółdzielcze i komercyjne (sieciowe). Przewidziany jest również 

udział funduszy transferu technologii, parków technologicznych i funduszy typu 

mezzanine oraz innych instytucji finansowych aktywnie wspierających rozwój mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pośrednicy uczestniczący w procedurze 

konkursowej zorganizowanej przez MFP po uzyskaniu wsparcia będą mogli (mogą) 

wspierać ostatecznych beneficjentów
16

.  

Budżety na inicjatywę JEREMIE ukazano w tabeli 1, natomiast liczbę wspar-

tych firm z sektora MMŚP w ramach inicjatywy na rysunku 1. 

Dane liczbowe ukazane w tabeli 1 wskazują na dominację województw wiel-

kopolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego w liczbie wspartych przedsię-

biorstw, która wynika między innymi z faktu przeznaczenia najwyższych kwot na 

inicjatywę. Z drugiej strony widoczne jest niewielkie wartościowo wsparcie przed-

                                                 
13

 M. Gawrychowski, Pożyczka zamiast dotacji czyli rozmnażanie euro, http://m. obserwator-

finansowy.pl/ forma/analizy/pozyczka-zamiast-dotacji-czyli-rozmnazanie-euro/ (9.07.2013). 
14

 Schemat JEREMIE został także zastosowany w Programie Operacyjnym  Rozwój Polski 

Wschodniej 2007–2013 – w ramach umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą (Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości) BGK oferuje reporęczenia. 
15 P. Pluskota, Inicjatywa JEREMIE w finansowaniu…, s. 212. 
16

 Ibidem, s. 213. 
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siębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. Na rysunku 1 widać natomiast 

wzrost z każdym kwartałem zainteresowania ze strony sektora MMŚP w wykorzy-

staniu zaproponowanych produktów w ramach inicjatywy JEREMIE. 
 

Tabela 1 

Alokacja środków na Inicjatywę JEREMIE w Polsce 

Województwo Działanie Budżet  

(w mln zł) 

Menedżer Fun-

duszu Powierni-

czego (MFP) 

Dolnośląskie RPO WD Działanie nr 1.3 Wspar-

cie odnawialnych instrumentów 

finansowych dla MŚP 

405,73 BGK 

Wielkopolskie WPRO Działanie 1.3 Rozwój sys-

temu finansowych instrumentów 

wsparcia przedsiębiorczości 

501,30 BGK 

Pomorskie RPO WP Działanie 1.3 Pozadota-

cyjne instrumenty finansowe dla 

MŚP 

287,39 BGK 

Łódzkie RPO WŁ Działanie 3.4 Rozwój 

otoczenia biznesu 

188,63 BGK 

Zachodniopo-

morskie 

WZP RPO Działanie 1.3 Zaawan-

sowane usługi wsparcia dla przed-

siębiorstw 

280,00 BGK 

Kujawsko-

Pomorskie 

RPO WKP Działanie 5.1 Instytucje 

otoczenia biznesu, schemat: Fun-

dusz Powierniczy JEREMIE 

39,80 Kujawsko-

Pomorski Fun-

dusz Pożyczko-

wy 

Mazowieckie17  RPO WM Działanie 1.4. Wzmoc-

nienie instytucji otoczenia biznesu  

61,45 BGK 

ŁĄCZNIE 1764,30 X 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BGK http://www.bgk.com.pl/jeremie oraz 

Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu; http://www. pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/ 

jeremie/ (9.07.2013). 

 

 

 

                                                 
17 Inicjatywa JEREMIE na Mazowszu rozpoczęła się 17 grudnia 2012 r., kiedy instytucja 

zarządzająca (w tym przypadku Urząd Wojewódzki Województwa Mazowieckiego) przeka-

zała BGK do zarządzania kwotę przeszło 61 mln zł. Następnie, w wyniku 3 konkursów, BGK 

wyłonił pośredników finansowych, którzy będą udzielać pożyczek i poręczeń. BGK podpisał 

już 3 umowy z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 39 mln zł (instytucje, z którymi 

zawarto umowy to: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, FM Bank SA oraz 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA). Szacuje się, że na Mazowszu, ze 

wsparcia inicjatywy JEREMIE docelowo skorzysta ok. 580 mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw, a dzięki mechanizmowi dźwigni finansowej wykorzystywanej w ramach zapropo-

nowanych produktów, do beneficjentów może trafić do 198 mln zł. 
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Rysunek 1. Liczba wspartych MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE 

Źródło: Pozadotacyjne instrumenty finansowe UE w Banku Gospodarstwa Krajowego, „Biu-

letyn informacyjny BGK” 2013, nr 3(7), http://www.bgk.com.pl/ biuletyny-

informacyjne -bgk/biuletyn-europejski-bgk (7.09.2013). 

 

 

Realizacja Inicjatywy JEREMIE w województwach pomorskim  

i kujawsko-pomorskim 

 

Województwo pomorskie jest jednym z sześciu, w którym rolę menedżera fun-

duszu pełni BGK. Na inicjatywę JEREMIE przeznaczono w tym województwie 

kwotę ponad 287 mln zł. Jest to trzecie pod względem wysokości zaplanowanych 

kwot województwo w Polsce. 

Środki na inicjatywę JEREMIE w województwie pomorskim wyodrębniono  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Stanowią one jedno  

z zasadniczych źródeł finansowania osi priorytetowej 1 – Rozwój i innowacje  

w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przyznawane są zgodnie z wytycznymi 

działania 1.3. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsię-

biorstw. Działanie to stanowi jedno z sześciu szczegółowych działań wskazanej osi 

priorytetowej RPO (pozostałe działania to pomoc bezzwrotna). Środki przeznaczone 

na realizację inicjatywy JEREMIE stanowią około 35% budżetu osi priorytetowej  

1 oraz ok. 7% środków całego RPO
18

.  

Ze wsparcia w pomorskim korzystać mogą w odróżnieniu od innych woje-

wództw jedynie przedsiębiorstwa małe i mikro, czyli zatrudniające do 49 pracowni-

ków oraz mające obrót roczny i/lub sumę aktywów nie większe niż 10 mln euro. 

Przedsiębiorstwa te muszą prowadzić działalność tylko w województwie pomor-

skim. Nie muszą mieć historii, a także zdolności kredytowej, nie muszą legitymo-

wać się również zabezpieczeniami kredytowymi
19

. 

                                                 
18 www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Strony/RPO_pomorskie.aspx (18.07.2013). 
19 www.jeremie.com.pl/pomorskie/dla-kogo/ (18.07.2013). 
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Podstawowymi instrumentami pomocy w ramach inicjatywy JEREMIE w wo-

jewództwie pomorskim są
20

: 

 pożyczka (do 500 tys. zł udzielana maksymalnie na 5 lat z oprocentowaniem 

4,5% z karencją spłaty 6 miesięcy) udzielana w ramach narzędzia Pożyczka 

Globalna, 

 poręczenie (do 80,0% wartości kredytu komercyjnego nie więcej niż 1 mln zł 

na okres 5,5 roku) udzielane w ramach dwóch narzędzi: Poręczenie Portfelowe 

i Reporęczenie. 

Do 30 września 2012 roku BGK zrealizował 9 edycji konkursów (3 dla Po-

życzki Globalnej, 2 dla Poręczenia Portfelowego oraz 4 dla Reporęcznia), wyłania-

jąc 12 pośredników. Pośrednikami w ramach Pożyczki Globalnej zostały trzy banki 

(Idea Bank, FM Bank oraz Bank Spółdzielczy w Czersku) oraz dziewięć funduszy 

pozabankowych (Black Rose Finance, IKB Leasing Polska, Inicjatywa Mikro, Ka-

szubski Fundusz Przedsiębiorczości, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Pomorski 

Fundusz Pożyczkowy, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne, Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-

Ekonomicznych i Towarzystwo Rozwoju Powiśla)
21

. Poręczeniami Portfelowymi  

i Reporęczeniami zajmuje się zaś trzech pośredników: Fundusz Poręczeń Kredyto-

wych POLFUND, Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych i Regio-

nalne Towarzystwo Inwestycyjne
22

.  

Do 30 września 2012 roku pośrednicy podpisali umowy z Menedżerem Projek-

tu na kwotę 128,0 mln zł (45% budżetu), z czego zrealizowana pomoc dla 1107 

beneficjentów wyniosła 101,4 mln zł. W tabeli 2 przedstawiono szczegółowe efekty 

działania inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim. 

 
Tabela 2 

Efekty funkcjonowania inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim  

Narzędzie 
Wartość wskazana 

w umowach (zł) 

Wartość faktycznie 

osiągnięta na 

31.09.2012 r. (zł) 

Stopień reali-

zacji umów 

(%) 

Liczba wspartych 

przedsiębiorstw 

1. Poręczenia 

Portfelowe  

i Reporęczenia  

119 000 000,00 52 038 972,00 43,73 405 

2. Pożyczka 

Globalna 
71 000 000,00 49 381 166,00 69,55 702 

Suma 101 420 138,00 X 1107 

Źródło: Raport na temat postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 wg stanu na 30.09.2012 r., 

http://www. ewaluacja. gov.pl/ Wyniki/Documents (22.08.2013). 

                                                 
20 http://www.jeremie.com.pl/pomorskie/produkty/ (18.07.2013). 
21 Raport na temat postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 wg stanu na 30.09.2012 r., http://www. ewa-

luacja. gov.pl/ Wyniki/Documents (22.08.2013). 
22 www.jeremie.com.pl/pomorskie/gdzie-sie-zglosic/ (19.07.2013). 
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W województwie kujawsko-pomorskim, inicjatywa JEREMIE wdrażana jest  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007–2013. Jest ona jednym z działań podejmowanych przez 

samorząd województwa w celu wspieranie przedsiębiorczości w regionie. Kujaw-

sko-pomorskie jest jedynym województwem w kraju, w którym wdrażanie inicjaty-

wy JEREMIE powierzono instytucji regionalnej – Kujawsko-Pomorskiemu Fundu-

szowi Pożyczkowemu Sp. z o.o. (KPFP).  Niestety dysponuje ona najmniejszym 

budżetem w porównaniu z pozostałymi województwami, wynoszącym niecałe 40 

mln zł.  

Powyższe środki zaplanowano do wydania w RPO dla województwa kujaw-

sko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 5. – Wzmocnienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw, której celem jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, 

innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia. W ramach 

tejże osi wyodrębniono zadanie 5.1. – Rozwój instytucji otoczenia biznesu, w któ-

rym funkcjonuje Inicjatywa JEREMIE. Środki na nią przeznaczone stanowią ok. 

3,5% budżetu priorytetu piątego oraz ok. 1% funduszy RPO ogółem. Udział ten jest 

zdecydowanie niższy niż w województwie pomorskim. 

Środki, którymi dysponuje JEREMIE według szacunków KPFP pozwolą na 

wygenerowanie kredytów i pożyczek wartości około 86 mln zł, przy czym 20–50% 

tego typu wsparcia trafi do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność
23

. Pienią-

dze trafią do co najmniej 200 przedsiębiorców. Maksymalna wysokość pożyczki 

wynosi 240 tys. zł. 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – jako Menedżer Funduszu Po-

wierniczego JEREMIE, ogłosił 18 lipca 2011 roku konkurs na wybór Pośredników 

Finansowych Funduszu Powierniczego JEREMIE realizujących projekty: JEREMIE 

– Pożyczka lub JEREMIE – Reporęczenie. Wnioski mogły składać fundusze porę-

czeniowe, fundusze pożyczkowe oraz banki komercyjne. KPFP zawarł umowy  

z pięcioma pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 7 122 632,30 euro  

(29 180 000,00 zł – 73% budżetu)
24

. W ramach produktu: Reporęczenie są to: Gru-

dziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o., Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń 

Kredytowych sp. z o.o. i Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Pro-

dukt Pożyczka oferują natomiast: Polska Fundacja Przedsiębiorczości (Szcze-

cin/oddział Bydgoszcz) i Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. (Warszawa/oddział Ino-

wrocław). Uzupełniając listę pośredników, 24 lipca 2012 roku Kujawsko-Pomorski 

Fundusz Pożyczkowy ogłosił kolejny konkurs na realizację projektu: JEREMIE – 

Pożyczka Bank. Po zakończeniu procedury konkursowej, zawarł umowę z Kujaw-

sko-Dobrzyńskim Bankiem Spółdzielczym. 

Efekty funkcjonowania inicjatywy JEREMIE w województwie kujawsko-

pomorskim zaprezentowano w tabeli 3. Dotychczas KPFP podpisał umowy 

                                                 
23 http://www.kujawsko-pomorskie.pl /index.php?option= com_content&task=v iew&id= 

20587 &Itemid =126 (19.07.2013). 
24 Pośrednik Finansowy musi realizować projekt na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, tzn. projekt ma zakładać zwiększenie dostępności źródeł finansowania dla MŚP 

mających siedzibę (filię lub oddział) i prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. 
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z pięcioma pośrednikami
25

 na kwotę 29,18 mln zł. Pośrednicy Finansowi do 

31.12.2012 roku udzielili wsparcia 109 przedsiębiorcom z sektora MŚP na łączną 

kwotę 3 209 248,43 euro (13 147 648,97 zł), w tym ze środków JEREMIE –  

2 325 693,57 euro (9 527 901,42 zł). Tak więc jak dotąd wykorzystano 25% środ-

ków z budżetu przeznaczonego na inicjatywę w województwie, przy czym zdecy-

dowaną większość środków przeznaczono na wsparcie w postaci udzielonych poży-

czek. 

 
Tabela 3 

Efekty funkcjonowania inicjatywy JEREMIE w województwie kujawsko-pomorskim 

Narzędzie 

Wartość wska-

zana w umo-

wach (zł) 

Wartość faktycznie 

osiągnięta na 

31.12.2012 r. (zł) 

Stopień reali-

zacji umów  

(%) 

Liczba wspar-

tych przedsię-

biorstw 

1. Poręczenia  77 000 000,00 4 825 903,20 6,27 36 

2. Pożyczka  13 632 000,00 8 321 745,77 61,05 73 

Suma 13 147 648,97 X 109 

Źródło: Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WK-P za 2012 r., s. 115, http://www.mojregio 

n.eu/ regionalny-program -operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/menu-

c/realizacja-rpo-wk-p.1162/sprawozdania-z-realizacji-rpo-wk-.html (19.07.2013). 

 

 

Podsumowanie 

 

Dotychczasowe doświadczenia związane z pozyskiwaniem środków Unii Eu-

ropejskiej przez polskich przedsiębiorców wskazują, że stanowią one bardzo intere-

sujące i jednocześnie pożądane źródło finansowania inwestycji i bieżącej działalno-

ści polskich przedsiębiorstw. Szczególną rolę, zgodnie z przyjętymi przez Unię 

założeniami polityki wspierania przedsiębiorczości, odgrywają w tym zakresie mi-

kro, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Ta specyficzna forma pomocy publicznej dla sektora prywatnego jest szcze-

gólnie doceniana w czasie spowolnienia gospodarczego. Dotacje ze środków Unii 

Europejskiej są nierzadko na wagę złota, wspierając borykające się z trudnościami 

polskie przedsiębiorstwa. W większości są to środki, których nie trzeba zwracać  

i z pewnością stanowią element złagodzenia jednego z najpoważniejszych efektów 

kryzysu finansowego, czyli ograniczenia dostępności kapitałów w gospodarce. Za-

dowolenie z tego faktu ogranicza niestety wiele barier, które muszą pokonać przed-

                                                 
25 Obecnie KPFP ogłosił konkurs na wybór Pośredników Finansowych realizujących zadanie 

celowe „Zwiększenie dostępności firm z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału”  

w ramach projektu JEREMIE – POŻYCZKA – BANK.  Wysokość środków przewidziana dla 

konkursu na dzień ogłoszenia naboru wynosi 24 mln zł. Do konkursu przystąpiły  

3 banki spółdzielcze: BS w Nakle nad Notecią, Kujawsko-Dobrzyński BS we Włocławku 

oraz Piastowski BS w Janikowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2013 r. 
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siębiorcy przy ubieganiu się o dotacje, a przede wszystkim ich niewystarczalność  

w stosunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez firmy z sektora MMŚP (znaczna 

przewaga popytu na dotacje ze środków europejskich ponad ich podaż)
26

.  

Jednak w przyszłej perspektywie budżetowej (2014–2020) decyzją Unii Euro-

pejskiej prawdopodobnie dotacji bezzwrotnych będzie zdecydowanie mniej.  

W większości zostaną zastąpione pomocą zwrotną (pożyczkami i poręczeniami)
27

. 

Inicjatywa JEREMIE, powołana do życia już w 2007 roku stanowi pilotażowe dzia-

łanie testujące tego typu wsparcie. Obecnie jest w Polsce na etapie rozwoju.  

Warto wskazać, że pierwszy etap wdrażania inicjatywy JEREMIE uwidocznił 

bariery formalne, z których najważniejszą jest dotacyjne podejście do tego mechani-

zmu, które przejawia się
28

: 

 traktowaniem podmiotu, który pozyskał pożyczkę lub poręczenie jako benefi-

cjenta i tym samym przypisanie mu zadań i obowiązków analogicznych jak dla 

beneficjentów dotacji, 

 zbyt restrykcyjnym podejściem do możliwości finansowania projektu z dwóch 

źródeł. 

Zauważalnym problemem jest także formuła udzielania pomocy publicznej. Obecny 

stan prawny (brak odpowiednich przepisów) uniemożliwia udzielanie pomocy de 

minimis przez Pośredników Finansowych, innych niż fundusze pożyczkowe i porę-

czeniowe (tj. np. przez banki).  

Należy podkreślić, że na wykorzystanie inicjatywy JEREMIE wpływają rów-

nież inne programy, których celem jest aktywne wspieranie firm z sektora MMŚP 

np. Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and 

Innovation Framework Programme 2007–2013 – CIP). Istotą tego programu jest 

także współpraca z pośrednikami finansowymi, którzy aktywnie wspierają przedsię-

biorców z sektora MMŚP oferując z reguły korzystniejsze niż JEREMIE warunki 

otrzymania wsparcia przez przedsiębiorcę
29

. Jest on zatem wyraźnie konkurencyjny 

w stosunku do inicjatywy JEREMIE, a przecież jest pomysłem realizowanym przez 

te same instytucje finansowe (EBI i EFI).  

                                                 
26 Szerzej zob. M. Tokarski, Bariery i korzyści dla mikroprzedsiębiorstw wynikające z finan-

sowania projektów ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007–2013, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju 

mikro i małych przedsiębiorstw – Mikrofirma 2012, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2012, s. 256–266. 
27W nowej perspektywie finansowej przewiduje się, że wartość unijnych środków zwrotnych 

dostępnych w Polsce, będzie według różnych szacunków 5–8 razy wyższa od dotychczaso-

wej, wynoszącej ok. 1 mld euro. Czekamy teraz na rozporządzenia wykonawcze, które okre-

ślą priorytety i szczegóły rozdziału unijnych środków. Wtedy będziemy wiedzieli czy po-

wstaną jakieś nowe produkty, czy zwiększy się skala dotychczasowych, http://www. obserwa-

torfinansowy.pl/forma/debata/bgk-moze-pozyczyc-nawet-miliardy-zlotych/ (19.08.2013). 
28

 M. Szczepański,  Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013  

r. – wymiar wspólnotowy i krajowy, s. 14, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ if/sw/ 

Documents/ MSzczepanski_ekspertyza_2852013 (19.08.2013). 
29 P. Pluskota, Inicjatywa JEREMIE…, s. 222. 
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Jak wykazano w artykule, obecnie środki przeznaczone na JEREMIE nie sta-

nowią istotnej pozycji w budżetach wdrażanych programów operacyjnych. Podsu-

mowując dotychczasowe osiągnięcia inicjatywy JEREMIE w Polsce, można stwier-

dzić, że efekty jej nie są jeszcze zadowalające, mimo że skorzystało z niej ponad  

12 tys. przedsiębiorstw
30

. Z każdym jednak miesiącem liczba wspartych przedsię-

biorstw powinna rosnąć co wynika choćby z faktu, że większość środków na bez-

zwrotne dotacje już rozdysponowano. Z pewnością inicjatywa JEREMIE to szansa 

na zmniejszenie luki kapitałowej w zakresie finansowania MMŚP w krajach Unii 

Europejskiej. 

Na ostateczną ocenę działalności menedżerów, pośredników finansowych i ca-

łej idei instrumentów inżynierii finansowej jest jednak z pewnością zbyt wcześnie. 

Kompleksowo będzie można ocenić efektywność wsparcia po 2015 roku, kiedy 

MFP rozliczy operacje z instytucjami zarządzającymi. Mimo że obecnie zostały 

ogłoszone jedynie konkursy na produkty pożyczkowe i poręczeniowe (zdaniem 

wielu niewystarczające) wydaje się, że istnieje również przestrzeń do opracowania 

innych produktów, w tym również kapitałowych.  

Doświadczenia województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego wskazują, 

że nie ma większych trudności organizacyjnych w dystrybuowaniu środków  

JEREMIE. Skutecznie czynią to instytucje centralne (BGK w pomorskim) i regio-

nalne (KPFP w kujawsko-pomorskim)
31

. Nie mają one problemów w pozyskiwaniu 

pośredników finansowych, a ci z kolei doskonale sobie radzą w przekazywaniu 

środków przedsiębiorstwom.  

Inicjatywa JEREMIE to szansa na zwiększenie dostępu mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw do kapitałów niezbędnych na finansowanie ich rozwoju. Moż-

na się spodziewać, że pośrednicy finansowi, którzy otrzymają kapitały przewidziane 

w ramach JEREMIE, zwiększą ofertę produktów finansowych kierowanych dla 

MMŚP. Pozyskanie kapitału stanie się nie tylko łatwiejsze, ale również tańsze.  

                                                 
30 Z badania, jakie przeprowadził Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkrecyj-

ności i innowacji (KPK CIP) przy Związku Banków Polskich wynika, że ponad 90% przed-

siębiorców oczekuje systemu „jednego okienka” – w zakresie informacji o wszystkich in-

strumentach zwrotnych UE w Polsce. Większość przedsiębiorców (70%) nie rozpoznaje 

preferencyjnych instrumentów zwrotnych oferowanych w ramach programów współfinanso-

wanych ze środków UE. Jeszcze mniej aktywnie z nich skorzystało (6%). Jednocześnie, 

ponad 42% przedsiębiorców przeznaczyłoby ew. preferencyjne wsparcie zwrotne na rozwój 

firmy, ale już tylko 22% na innowacje. W ocenie przedsiębiorców najważniejszą cechą in-

strumentów zwrotnych jest ich większy zasięg niż dotacji i poprawa warunków kredytowania.  

Ponadto 62% przedsiębiorców, chciałaby, żeby po 2014 r. pomoc dla firm wyglądała tak jak 

dziś, głównie dotacje, a instrumenty zwrotne jako dodatek. Rzeczywistość ma być jednak inna 

– wsparcie dla przedsiębiorców ma być przyznawane głównie w formie instrumentów zwrot-

nych. A dotacje będą dodatkiem, zob. Pieniądze z UE trzeba będzie oddać, „Gazeta Wybor-

cza” 12 lipca 2013 r., s. 16, http://biznes.pap.pl/ NSE/en/ news /siz/info/ 837924, przedsie-

biorcy -oczekuja- informacji- %28 zlecone % 29- (20.08.2013); http://www.cip.gov.pl/ 

(20.08.2013). 
31 Udział wykorzystanych środków budżetowych wskazuje, że kwotowo lepiej radzi sobie 

województwo kujawsko-pomorskie, jednak liczba wspartych przedsiębiorstw jest blisko 10 

razy większa w województwie pomorskim. 
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Zalety instrumentów inżynierii finansowej przemawiają za zwiększeniem ich 

udziału w finansowaniu w ramach funduszy Unii Europejskiej. Nie może to jednak 

oznaczać całkowitej rezygnacji z dotacji, które są niezbędne do finansowania wielu 

typów projektów. Decyzja o objęciu finansowaniem zwrotnym zamiast dotacyjnym 

określonych przedsięwzięć powinna być poprzedzona analizą, która pozwoli ziden-

tyfikować lukę finansową w danym sektorze
32

. 
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JEREMIE INITIATIVE AS A FORM OF SUPPORTING FOR THE DEVELOPMENT 

OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES FOR EXAMPLE OF PO-

MORSKIE AND KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIPS 

 

Summary 

 

Jeremie has been created as result of the modification of the Cohesion Policy before the 

2007-2013 financial framework. In the 2014-2020 financial framework proposal, the Jeremie 

initiative is to be continued and the funds available for its implementation are set to increase, 

compared to the financial framework 2007-2013. 

The aim of this paper is to present the essence of the JEREMIE initiative, the benefits 

which it offers for the enterprise in Poland, with special attention paid to the possibility of 

increasing financing of the micro, small and medium enterprise sector. The analysis was 

based on data relating to the construction and use of JEREMIE distribution in Pomorskie and 

Kujawsko-Pomorskie voivodeships.  
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WYBRANE INSTRUMENTY PUBLICZNEGO WSPARCIA  

POLSKICH MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  

A IMPLEMENTACJA SMALL BUSINNES ACT  

 

 

Streszczenie 

 

Sektor prywatny w Europie zdominowany jest przez przedsiębiorstwa zatrud-

niające mniej niż 250 osób, które stanowią 92,1% wszystkich podmiotów gospodar-

czych. Ich wpływ m.in. na wartość PKB oraz poziom zatrudnienia dla rozwoju  

i wzrostu gospodarczego jest  znaczący. Komisja Europejska dostrzegła rolę tej 

grupy przedsiębiorstw formułując wytyczne mające na celu poprawę ogólnych wa-

runków ich rozwoju. Think Small First. A Small Business Act for Europe (SBA) jest 

inicjatywą Komisji Europejskiej, która zawiera kierunki działań służące rozwojowi 

sektora MŚP. 

W artykule przedstawiono wyniki raportu Komisji Europejskiej oceniającego 

wdrażanie polityki wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw określone  

w SBA. Następnie przeanalizowano wybrane narzędzia i instrumenty finansowego 

wsparcia ze środków publicznych badanego sektora w Polsce. Celem artykułu jest 

próba oceny kierunków finansowego wsparcia publicznego mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce. 

 

Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw; mikro, małe i średnie przedsiębiorstw; 

fundusze Unii Europejskiej 

 

 

Wprowadzenie 

 

W strukturze finansowania polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

zauważalne są zmiany, polegające na zwiększaniu udziału kapitału zewnętrznego  

w postaci kredytów bankowych oraz instrumentów oferowanych przez pozabanko-

we instytucje, np.: leasing i factoring, pożyczki z funduszy pożyczkowych, instru-

menty z funduszy unijnych, fundusze venture capital czy aniołowie biznesu. Instru-

menty wsparcia podzielić można na funkcjonujące w publicznym systemie (instytu-
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cje narodowe oraz ponadnarodowe, głównie Unia Europejska) oraz poza publicz-

nym systemem wsparcia małych przedsiębiorstw (instytucje komercyjne)
1
. 

Wsparcie publiczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w literaturze 

przedmiotu określane jest jako planowe i zorganizowane działanie na rzecz powsta-

wania, rozwoju i podnoszenia konkurencyjności tej grupy podmiotów gospodar-

czych finansowane ze środków publicznych
2
. Idea wsparcia ze środków publicznych 

prywatnych podmiotów gospodarczych związana jest z teoriami interwencjonizmu 

państwa, a uzasadnienie konieczności ingerencji państwowej przedstawia między 

innymi teoria zawodności rynku (niesprawności rynku)
3
. Według definicji zawod-

ność rynku to niezdolność rynku do zapewnienia optymalnej podaży określonych 

produktów lub usług
4
. Rada Europejska wskazała w 2002 roku na możliwość stoso-

wania wsparcia publicznego w wypadku niesprawności  mechanizmu rynkowego
5
. 

Komisja Europejska w 2008 roku natomiast, biorąc pod uwagę znaczenie mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarkach krajów Unii Europejskiej, 

ich wpływ m.in. na wartość PKB oraz  poziom zatrudnienia, sformułowała wytyczne 

mające na celu poprawę ogólnych warunków dla rozwoju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. W komunikacie Think Small First. A Small Business Act for Euro-

pe (SBA), przedstawiono obszary działań na rzecz poprawy sytuacji mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw. 

W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe założenia Small Business 

Act oraz wybrane instrumenty publicznego wsparcia finansowego oferowane mikro, 

małym i średnim przedsiębiorstwom przez dwie kluczowe instytucje w tym obsza-

rze, tj. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowe-

go. Wybór tych instytucji nie jest przypadkowy, oba podmioty to instytucje wdraża-

jące Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Ponadto PARP i BGK realizują 

wiele inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z funduszami europejskimi a wspiera-

jących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono również 

wyniki raportu Komisji Europejskiej oceniającego mikro, małe i średnie przedsię-

biorstwa w UE, koncentrując się na przestawieniu poziomu rozwoju i charakterysty-

ki polskich podmiotów gospodarczych. Celem artykułu jest próba oceny kierunków 

finansowego wsparcia publicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  

w Polsce. 

 

 

 

                                                           
1 A. Staszel, Instytucje i programy wsparcia finansowego małych przedsiębiorstw, w: Finanse 

małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, red. H. Zadora, C.H. Beck, Warszawa 2009,  

s. 408–409.  
2 M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodar-

cza, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 17. 
3 Z ang. market failure theory, M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP..., s. 21. 
4 Ibidem, s. 23. 
5 Rada Europejska, Presidency Conclusions. Barcelona European Council, 15 and 15 March 

2002, SN 100/1/02 s. 7–9, 40, www.consilium.europa.eu (20.11.2013). 

http://www.consilium.europa.eu/
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1. Publiczne wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  

a Small Business Act 

 

Współcześnie głównymi problemami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

są trudności z dostępem do informacji, wiedzy i finansowania
6
. Przedsiębiorstwa te 

– zwłaszcza znajdujące się w początkowych fazach rozwoju – mają ograniczone 

możliwości pozyskania kapitału niezbędnego na finansowanie działalności i rozwo-

ju. Problematyka luki kapitałowej i trudności z dostępem do źródeł  finansowania 

działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw została szeroko opisana  

w polskiej literaturze naukowej
7
. 

W ramach prawodawstwa unijnego sformułowano wiele dokumentów stano-

wiących źródło polityki wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
8
. Na forum 

instytucji i organów Unii Europejskiej szczególna rola i znaczenie MMŚP zostały 

dostrzeżone i znalazły odzwierciedlenie w wielu aktach prawnych. Na wkład mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój i wzrost gospodarek oraz na koniecz-

ność wspierania tego sektora wskazywano m.in. w strategii lizbońskiej czy w Euro-

pejskiej Karcie Małego Przedsiębiorstwa. Milowym krokiem był jednak komunikat 

Komisji Europejskiej z 2008 roku –  Think Small First. A Small Business Act for 

Europe, zawierający propozycję spójnej strategii wobec mikro, małych, średnich 

przedsiębiorstw. 

Dokument wskazał na 10 priorytetowych obszarów
 9

: 

 stworzenie warunków, w których przedsiębiorcy mogą dobrze prosperować,  

 zagwarantowanie, aby uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zosta-

ło postawione w stan upadłości dostali szybko drugą szansę,  

 przygotowywanie regulacji zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę”,  

 zapewnienie odpowiedniej reakcji organów administracji publicznej na potrze-

by MŚP, 

 dostosowanie instrumentów realizowanych polityk do potrzeb MŚP,  

 ułatwianie MŚP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego  

i biznesowego w zakresie realizacji terminowych płatności w transakcjach 

handlowych, 

 wspieranie MŚP w korzystaniu z możliwości oferowanych przez jednolity 

rynek, 

 wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MŚP i wszelkich form innowacji, 

                                                           
6 M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP..., s. 77. 
7 Szerzej m.in.: J. Grzywacz, A. Okońska, Venture capital a potrzeby kapitałowe małych  

i średnich przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2005; J. Węcławski, Venture capital. Nowy 

instrument finansowania przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997;  

K. Brzozowska, Business Angels  na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty, 

CeDeWu, Warszawa 2008; Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach, red. 

M. Matejun, Difin, Warszawa 2012. 
8 Szerzej: M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP..., s. 134. 
9 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-

miczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Najpierw myśl na małą skalę”, Program „Small 

Business Act” dla Europy, Bruksela 25.06.2008 r., s. 5, www.mg.gov.pl (20.11.2013). 

http://www.mg.gov.pl/
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 umożliwienie MŚP przekształcania wyzwań związanych z ochroną środowiska 

na nowe możliwości rozwoju,  

 zachęcanie i wspieranie MŚP w czerpaniu korzyści z dostępu do rynków. 

W 2011 roku Komisja Europejska w kolejnym komunikacie, będącym rapor-

tem z implementacji założeń SBA, wskazała na trzy priorytety:  

– przygotowywanie regulacji zgodnie z zasadą „MŚP przede wszystkim”, 

– ułatwianie MŚP dostępu do finansowania,  

– zachęcanie i wspieranie MŚP w czerpaniu korzyści z dostępu do rynków. 

KE zaproponowała działania mające stanowić odpowiedź na wyzwania, wyni-

kające z kryzysu gospodarczego. W dokumencie podkreślono, że sytuacja gospodar-

cza wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby w zakresie finansowania 

MŚP, ponieważ z powodu kryzysu gospodarczego znacznie pogorszyła się sytuacja 

finansowa i zdolność kredytowa wielu podmiotów gospodarczych tego sektora. 

Komisja Europejska powołuje się na analizy działalności kredytowej banków prze-

prowadzone przez Europejski Bank Centralny, które wykazały zaostrzenie warun-

ków udzielania kredytów przedsiębiorstwom. KE rekomendowała więc wzmocnie-

nie publicznego systemu finansowania MŚP zarówno na szczeblu krajowym, jak  

i europejskim, aby zaradzić określonym niesprawnościom rynku. W zakresie finan-

sowania Komisja zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz usprawniania inwe-

stycji funduszy typu venture capital, systemu gwarancji dla przedsiębiorców, powo-

łania stałego Forum Finansowego MŚP, uproszczania zasad pomocy publicznej czy 

też ułatwienia w ekspansji europejskich MŚP na  inne rynki
10

. 

Do głównych finansowych instrumentów polityki wspierania mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw zalicza się: granty, subsydia, subsydiowanie pożyczek, 

gwarantowanie pożyczek, gwarancje dla funduszy venture capital wspierających 

MŚP. Wszystkie wyżej wymienione instrumenty są oferowane podmiotom gospo-

darczym w Polsce.  

 

 

2. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na tle przedsiębiorstw  

w innych krajach UE 

 

Komisja Europejska w rocznym raporcie dotyczącym małych i średnich przed-

siębiorstw wskazuje, że rok 2013 powinien być punktem zwrotnym dla tej grupy 

przedsiębiorstw. Bowiem po pięciu latach niesprzyjającego i niestabilnego otoczenia 

gospodarczego w 2013 roku zauważalny jest wzrost zatrudnienia i wartości dodanej 

w europejskich MŚP. Ogólne zatrudnienie w europejskich MŚP wzrośnie według 

prognoz o 0,3% a wartość dodana o 1% w porównaniu z 2011 rokiem
 11

. 

                                                           
10 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekono-

miczno-Społecznego i Komitetu Regionów Przegląd programu „Small Business Act” dla 

Europy. Bruksela 23.02.2011 r., s.7–13, www.mg.gov.pl (20.11.2013). 
11 European Commission Report, A recovery on  the horizon. Annual Report on European 

SMEs 2012/2013, European Commission, październik 2013, www.ec.europa.eu (21.11.2013). 

http://www.mg.gov.pl/
http://www.ec.europa.eu/
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Udział przedsiębiorstw poszczególnych grup wielkości w Polsce, w ogólnej 

liczbie podmiotów gospodarczych, nie różni się od średniej europejskiej. Polska na 

tle wszystkich krajów Unii Europejskiej charakteryzuje się wyższym udziałem mi-

kro przedsiębiorstw (95,2%) w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych, co wyni-

kać może z faktu, że kryteria finansowe (przychody netto oraz suma bilansowa) 

stosowane do klasyfikacji przedsiębiorstw na polskie warunki są wysokie. W Polsce 

zdecydowanie więcej dlatego jest przedsiębiorstw w grupie mikro niż w krajach 

Europy Zachodniej. Poza tym w Polsce wysoki jest wskaźnik samozatrudnienia, 

które klasyfikowane jest jako mikofirma (tab.1). 

 
Tabela 1 

Liczba przedsiębiorstw, procent zatrudnionych osób oraz udział w wartości  

dodanej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej12 

  Mikro Małe Średnie  W sumie 

Liczba przedsiębiorstw 

EU-27 18 783 480 1 349 730 222 628 20 355 838 

Polska 1 410 335 51 129 16 206 1 477 670 

Udział poszczególnych grup wielkości w ogólnej liczbie przedsiębiorstw (%) 

EU-27 92,10 6,60 1,10 99,80 

Polska 95,20 3,50 1,10 99,80 

Zatrudnienie % 

EU-27 28,70 20,50 17,30 66,50 

Polska 35,64 13,06 19,55 68,25 

Wartość dodana (%) 

EU-27 21,10 18,30 18,30 57,60 

Polska 15,22 13,20 22,12 50,54 

Źródło: Media Information 2nd SME Assembly „Encouraging a Europe of Enterprise” 24–26 

November 2013 Radisson Blu, Vilnius, Lithuania, udostępnione przez  J. Kowalczyka 

„Puls Biznesu” oraz http://ec.europa.eu/eurostat (27.11.2013). 

 

Polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą ponad 68% miejsc  

w pracy, odsetek ten porównywalny jest ze średnią unijną. Różnice między polskimi 

przedsiębiorstwami a średnią unijną zauważalne są przy porównaniu udziału w two-

rzonej wartości dodanej. Polskie mikro i małe przedsiębiorstw mimo ich liczebności 

mają wyraźnie niewielki udział w tworzeniu wartości dodanej. Komisja Europejska 

taki stan rzeczy tłumaczy m.in. koncentracją polskich mikro i małych przedsię-

                                                           
12 Zgodnie z metodyką Eurostatu  w liczbie przedsiębiorstw nie są uwzględnione podmioty 

gospodarcze prowadzące działalność w następujących sektorach: rolnictwo, leśnictwo, rybo-

łówstwa, usługi edukacyjne i sektora ochrony zdrowia. 

http://ec.europa.eu/eurostat%20z%20dnia%2027.11.2013
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biorstw w sektorach charakteryzujących się niską wartością dodaną oraz w sekto-

rach prac prostych
13

.  

Z danych przedstawionych przez Komisję Europejską wynika, że polskie mi-

kro, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymują mniejsze wsparcie finansowe niż 

przeciętna wartość pomocy publicznej w krajach członkowskich UE (rys. 1). 

 

 
 

Rysunek 1. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa jako odchylenie od średniej UE (w punktach, średnia UE równa 0)14 

Źródło: Media Information 2nd SME Assembly „Encouraging a Europe of Enterprise” 24–26 

November 2013 Radisson Blu, Vilnius, Lithuania, udostępnione przez  J. Kowalczyka 

„Puls Biznesu”; J. Kowalczyk, Polski drobny biznes jest w tyle za UE, „Puls Biznesu”  

z dnia 27.11.2013 r., s. 14. 

 

Według danych zaprezentowanych na rysunku 2 poziom wykorzystania fundu-

szy unijnych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie MŚP jest poniżej średniej Unii 

Europejskiej. Przeciętna unijna, określana jako procent całkowitej alokacji, wynosi 

22, a dla Polski ten wskaźnik wynosi 5,5. Miernik dotyczący pomocy publicznej dla 

MŚP, określany jako procent ogólnego wsparcia publicznego przeznaczony dla 

sektora MŚP również wskazuje na mniej korzystne warunki w Polsce w porównaniu 

z przeciętną UE. Na zdecydowanie bardziej sprzyjające przedsiębiorstwom rozwią-

zania wskazują wyniki analizy miernika publicznego wsparcia finansowego 

                                                           
13 Media Information 2nd SME Assembly „Encouraging a Europe of Enterprise” 24–26 No-

vember 2013 Radisson Blu, Vilnius, Lithuania, udostępnione przez  J. Kowalczyka „Puls 

Biznesu”. 
14 Dodatnia wartość wskaźnika oznacza, że w Polsce jest lepiej niż w krajach UE, natomiast 

ujemna wartość świadczy, że pod względem określonego miernika w Polsce warunki są mniej 

sprzyjające. 
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z uwzględnieniem gwarancji, co świadczy o większym zastosowaniu wsparcia  

w formie gwarancji w Polsce w porównaniu z pozostałymi krajami UE. 

Badania Komisji Europejskiej potwierdziły znane powszechnie w Polsce fakty, 

dotyczące niewielkiego zaangażowania funduszy venture capital w przedsiębiorstwa 

znajdujące się w początkowych etapach rozwoju. Pozytywne sygnały dotyczą tzw. 

czynników miękkich, czyli skłonności obywateli do samozatrudnienia oraz skłonno-

ści obywateli do przedsiębiorczości, które mają wartości wyższe od przeciętnej 

unijnej. 

 

 

3. Inicjatywy i narzędzia wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

w Polsce 

 

Publiczne wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest częścią poli-

tyki gospodarczej państwa. W Polsce instrumenty i narzędzia polityki gospodarczej 

wobec tej grupy podmiotów gospodarczych  określane są w dokumentach strate-

gicznych oraz uregulowaniach dotyczących zakresu funkcjonowania wyspecjalizo-

wanych instytucji czy agend rządowych, np. Polskiej Fundacji Rozwoju Przedsię-

biorczości czy Banku Gospodarstwa Krajowego.  

M. Gancarczyk przedstawiając strukturę zarządzania polityką wspierania MŚP 

w Polsce wskazała na dualistyczną formę złożoną z części scentralizowanej (koor-

dynatorem i instytucją wdrażającą jest Polska Agencja Rozwoju Regionalnego)  

i zdecentralizowanej (instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regional-

nego, a instytucjami wdrażającymi władze regionalne)
15

.  

Głównym zadaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest zarzą-

dzanie funduszami z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, które są przeznaczone 

na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. W ramach PO IG realizowane 

były następujące działania, których beneficjentami były mikro, małe i średnie przed-

siębiorstwa
16

: 

 inicjowanie działalności innowacyjnej - wsparcie miało charakter dotacji na 

preinkubację oraz na inwestycje w nowo utworzone przedsiębiorstwo innowa-

cyjne,  

 tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP, w ramach tego 

poddziałania mikro, mali i średni przedsiębiorcy otrzymywali środki na zakup 

usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych 

do pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym, 

 paszport do eksportu –  beneficjentami były miko, małe i średnie przedsię-

biorstwa realizujące projekty mające na celu wejście na nowe rynki i wzmoc-

nienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,  

 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicz-

nej – działanie skierowane do mikro i małych przedsiębiorstw na projekty ma-

jące na celu świadczenie usług drogą elektroniczną. 

                                                           
15 M. Gancarczyk, Wsparcie publiczne dla MSP...,  s.181–183. 
16 www.poig.parp.gov.pl (30.11.2013). 

http://www.poig.parp.gov.pl/
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Do innych form wsparcia oferowanych przez PARP zaliczyć można „pożyczkę 

na innowacje”, którą otrzymać mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na 

wydatki związane m.in. z zakupem i wdrożeniem wyników prac badawczo-

rozwojowych, zakupem licencji, zakupem i montażem maszyn lub urządzeń, budo-

wę, rozbudowę lub modernizację budynków lub instalacji niezbędnych do wprowa-

dzenia rozwiązania innowacyjnego, ale również na zakup określonych usług dorad-

czych. 

Kluczową instytucją oferującą narzędzia finansowego wsparcia dla mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który odpowia-

da m.in. za wypłatę unijnych dotacji, aktywnie uczestniczy w realizacji zadań go-

spodarczych państwa poprzez zarządzanie programami rządowymi oraz środkami 

funduszy celowych. 

Działalność BGK w obszarze finansowego wsparcia mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw to kilka podstawowych inicjatyw, którymi zarządza bądź koordynu-

je
17

: 

1. W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, 

BGK udzielał wsparcia finansowego instytucjom finansowym (pośrednikom 

finansowym) na stworzenie systemu poręczeń objętych reporęczeniem oraz 

pożyczek dla sektora MŚP. 

2. BGK pełni funkcję menedżera sześciu regionalnych funduszy powierniczych  

w ramach inicjatywy JEREMIE, która jest pozadotacyjną formą wsparcia mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw ustanowioną przez Komisję Europejską. 

Inicjatywa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mają-

cych utrudniony dostęp do finansowania, do osób/podmiotów rozpoczynają-

cych działalność gospodarczą, nie jest wymagana historia kredytowa ani za-

bezpieczenia. 

3. Najnowszą inicjatywą BGK (oferowaną od marca 2013 r.) jest gwarancja de 

minimis. Istota tej gwarancji polega na oferowaniu za pośrednictwem banków 

kredytujących tzw. gwarancji de minimis, które mają formę gwarancji kredytu 

obrotowego lub inwestycyjnego. Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu 

na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w terminie określonym 

w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pew-

ność jego spłaty (do 60% wartości kredytu) – jeśli kredytobiorca nie będzie 

mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty kredytu dokona gwarant, 

czyli BGK. 

4. BGK ma udziały w regionalnych funduszach poręczeń kredytowych oraz 

współtworzy niektóre z nich zgodnie z założeniami programu rządowego 

„Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku 

Gospodarstwa Krajowego”, przyjętego przez Radę Ministrów 19 maja 2009 

roku. 

5. Chwaloną i wyróżnioną przez Komisję Europejską inicjatywą jest stworzenie 

Krajowego Funduszu Kapitałowego, który funkcjonuje od 2005 roku, przyczy-

ną powołania tej instytucji była niska wartość kapitału funduszy Venture Capi-

tal  kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Misją KFK jest 

                                                           
17 ww.bgk.com.pl (30.11.2013). 
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„zwiększanie dostępności kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw po-

przez wspieranie finansowe funduszy podwyższonego ryzyka inwestujących  

w polskie innowacyjne MSP”
18

. 

6. Ważną inicjatywą BGK i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z punktu 

widzenia wypełnienia luki kapitałowej jest utworzenie (w kwietniu 2013 r.) 

Polskiego Funduszu Funduszy Wzrostu. Istota działania PFFW polega na bu-

dowie portfela inwestycji w fundusze inwestycyjne finansujące przedsiębior-

stwa znajdujące się w fazie wzrostu lub ekspansji. Strategia inwestycyjna pole-

ga na zbudowaniu przez zarządzających PFFW portfela inwestycji w fundusze 

Venture Capital, Private Equity i Mezzanine, które z kolei będą kierować te 

środki to małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 

Podsumowanie 

 

Zaprezentowane w artykule finansowe formy wsparcia mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw ze środków publicznych to szeroki wachlarz instrumentów 

takich jak dotacje, pożyczki, poręczenia, gwarancje czy też udziałowe formy finan-

sowania za pośrednictwem – wspartych dodatkowymi środkami finansowymi – 

funduszy venture capital, private equity i mezzanine. Źródłami finansowania wspar-

cia publicznego są budżet państwa, fundusze unijne oraz środki Europejskiego Fun-

duszu Inwestycyjnego. Wsparcie finansowe oferowane jest zarówno na rozpoczęcie 

działalności, na realizację projektów, jak również przedsiębiorstwom znajdującym 

się w kolejnych etapach rozwoju. 

Wyniki raportu KE, które wybiórczo zaprezentowano w artykule, wskazują 

jednak na mniej korzystne warunki wsparcia finansowego w Polsce w porównaniu  

z pozostałymi krajami UE. Domniemywać można, że przyczyn dysproporcji między 

teoretycznie dostępnymi instrumentami wsparcia a ich praktycznym wykorzysta-

niem w stopniu ponad przeciętnej UE  może być wiele (jednak to przedmiot badań 

na odrębny artykuł). 

Analizując założenia SBA oraz raport z wyników jego implantacji z 2011 roku, 

ocenić należy, że Polska realizuje tę inicjatywę w sposób rzetelny, o czym świadczy 

wyróżnienie przez KE Krajowego Funduszu Kapitałowego. Przekrój instrumentów 

oferowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce zgodny jest  

z zaleceniami SBA – ułatwiają one dostęp do finansowania (gwarancje, pożyczki, 

poręczenia), wspierają dostęp do rynków zagranicznych (inicjatywa „Paszport do 

eksportu”),  usprawniają  inwestycje funduszy typu venture capital w mikro, małe  

i średnie przedsiębiorstwa (KFK oraz PFFW)
19

. 

 

 

 

                                                           
18 www.kfk.org.pl (30.11.2013). 
19 Zaznaczyć należy, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie finansowania 

2007–2013 korzystać mogły również ze wsparcia oferowanego przez 16 regionalnych pro-

gramów operacyjnych, które ze względu na wymogi edytorskie w zakresie liczby stron nie 

zostały przedstawione w niniejszym artykule. 

http://www.kfk.org.pl/
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INSTRUMENTS OF PUBLIC SUPPORT FOR POLISH SME’S AND  

IMPLEMENTATION OF  THE SMALL BUSINESS ACT 

 

Summary 

 

In economy of  UE-countries micro, small and medium enterprises account for 99,8% 

off all enterprises. The domination of micro and SMEs results in their huge  influence on 

GDP, number of employees as well as added value. European Commission decided to create 

an initiative called Think Small First. A Small Business Act for Europe  that will support small 

and medium-sized enterprises because of their  significance on economic growth and devel-

opment. 

In this article author analyses European Commission annual report on SMEs. Further 

were given the examples of  public instruments that aim is to support this enterprises. As  

a conclusion author attempt to evaluate the direction of public support for micro, small and 

medium  enterprises.  
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BARIERY W PROCESIE SUKCESJI  

W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

 

Streszczenie 

 

Przebieg procesu sukcesji w mikro i małych przedsiębiorstwach może przybie-

rać różnorakie formy. Wśród przedsiębiorców na rynku polskim istnieją duże dys-

proporcje w dostępie i przede wszystkim w poziomie merytorycznej wiedzy związa-

nej z procesem sukcesji w porównaniu z firmami europejskimi (za prof. T. Łuczką)
1
. 

Funkcjonowanie takich przedsiębiorstw napotyka na różnego typu bariery, czy-

li „w najszerszym tego słowa znaczeniu – praktycznie wszystkie ograniczenia hamu-

jące wzrost firmy”
2
. Dodatkowe bariery pojawiają się w momencie rozpoczęcia pro-

cesu sukcesji i przekazania władzy w firmie wyznaczonemu następcy. Skuteczność  

i końcowy sukces takiego procesu są zależne w dużej mierze od skutecznego i kon-

sekwentnego pokonywania takich barier. Trudności wynikają w głównej mierze  

z wewnętrznych ograniczeń przedsiębiorstwa, jak i braku należytej wiedzy o zasa-

dach zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście rodzina-pracownik.  

W niniejszym artykule w części pierwszej przedstawiono główne bariery  

w procesie sukcesji mikro i małych przedsiębiorstw wraz z możliwościami ich zła-

godzenia. W drugiej części publikacji przedstawiono barierę związaną z polityką 

rozwoju pracowników, jak i potencjalnego następcy w kontekście mikro i małego 

przedsiębiorstwa. 

 

Słowa kluczowe proces, sukcesja, bariery, rozwój, przedsiębiorstwo, firma rodzinna 

 

 

1. Istota procesu sukcesji w sektorze mikro i małych firm 

 

Firmy rodzinne stanowią 1/3 wszystkich polskich przedsiębiorstw (38% wśród 

mikroprzedsiębiorstw, 28% wśród małych przedsiębiorstw, 14% wśród średnich 

                                                 
1 T. Łuczka, Makro- i mikroekonomiczne determinanty kapitału w małych i średnich przed-

siębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013. 
2 N. Daszkiewicz, Bariery wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, w: Przetrwanie i roz-

wój małych i średnich przedsiębiorstw, red. F. Bławat, Scientific Publishing Group, Gdańsk 

2004, s. 61. 
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przedsiębiorstw)
3
. W kontekście ich przetrwania istotnym aspektem jest odpowied-

nie przygotowanie i przeprowadzenie procesu sukcesji w celu przekazania przedsię-

biorstwa przez właściciela swoim następcom. Sukcesja w firmie rodzinnej może 

zostać zdefiniowana jako przekazanie kierowania firmą przez założyciela-

właściciela następcy, którym może być albo członek rodziny, albo ktoś spoza rodzi-

ny (np. zawodowy menedżer)
4
, jednak „typowe przedsiębiorstwo rodzinne, najczę-

ściej w sposób nieuświadomiony, samo tworzy sobie bariery rozwoju z powodu 

trudności delegowania władzy „obcym” – czyli osobom spoza ekskluzywnego kręgu 

rodziny”
 5
. 

Znaczna większość firm rodzinnych nie znajdzie następców w kolejnym poko-

leniu – a w wypadku mikro i małych przedsiębiorstw prawdopodobieństwo tego jest 

znikome. Sukcesja w rodzinach biznesowych i firmach rodzinnych to niezwykle 

aktualny problem. Pokolenie tworzące prywatny rodzimy biznes po 1989 roku coraz 

częściej staje przed wyzwaniami związanymi z koniecznością „przekazania pałecz-

ki” swoim następcom. W takim procesie nieuchronnie trzeba się zmierzyć z proble-

mami natury prawnej, organizacyjnej, jak i zarządczej. 

 

1.1. Bariery w procesie sukcesji mikro i małych firm w Polsce 

 

Sukcesja jest procesem zależnym od różnych czynników. Do najważniejszych 

z nich należą: strategia i wizja właściciela firmy oraz jego cechy jako przywódcy 

firmy; posiadany kapitał i kondycja firmy; potencjał w postaci wiedzy i zasobów 

ludzkich, jak również oferowany produkt na rynku (usługa, wyrób); posiadana in-

nowacyjność przedsiębiorstwa i powiązania (czy zobowiązania) wobec kontrahen-

tów. Najważniejszą rolę w procesie sukcesji odgrywają właściciele przedsiębiorstwa 

i potencjalni następcy. 

Cechami wspólnymi i charakterystycznymi dla mikro i małych firm rodzinnych  

w aspekcie barier w procesie sukcesji są: 

 mała skala produkcji oferowanych produktów/usług, 

 nieufność i hermetyczność firmy w połączeniu najczęściej z nepotyzmem  

w ewentualnych relacjach zewnętrznych, 

 brak odpowiedniego kapitału finansowego, 

 praca i działania oparte w dużej mierze na żywiołowości i emocjach właścicie-

la (duża elastyczność kosztem braku standaryzacji procesów zachodzących  

w firmie), 

 skupienie się na danym produkcie i klientach często przy braku rozwoju, 

 brak wykorzystania ewentualnego wsparcia w obszarach prawnych czy dorad-

czych,

                                                 
3 Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, red. A. Kowalewska, PARP–PENTOR, War-

szawa, grudzień 2009, s. 67. 
4 A. Surdej, K. Wach, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa 2010,  

s. 54. 
5 A. Budziak, Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne, Wyd. POLTEX, War-

szawa 2012, s. 42. 
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 często niewystarczający poziom wiedzy, kompetencji i przygotowania pracow-

ników, jak i właścicieli, co szczegółowo opisano w drugiej części artykułu. 

Zdarza się, że proces sukcesji jest najczęściej wynikiem przypadku czy pojawiającej 

się okazji i wykorzystania dobrego momentu. W takich wypadkach oraz wtedy, kie-

dy decyzja o procesie sukcesji jest świadoma i przemyślana, przedsiębiorstwo może 

napotykać na różnego typu bariery. Podstawowe z nich opisano poniżej. 

 

1.2. Kluczowa rola właściciela w procesie sukcesji 

 

Obecni właściciele firm zakładanych na początku lat 90. XX wieku dochodzą 

do momentu przekazania kierowania firmą swoim następcom, a przynajmniej roz-

poczęcia tego procesu – chcąc zachować ciągłość funkcjonowania firmy. Proces 

sukcesji nabiera szczególnego znaczenia w polskich realiach m.in. z tego względu, 

że jest on raczej nieznany właścicielom mikro i małych firm. Stąd ewentualna wizja 

przekazania firmy oparta jest na wyczuciu i emocjach właściciela, jak  

i również ewentualnego następcy w kontekście zaspakajania jego potrzeb rozwojo-

wych. Korzystną sytuacją jest kiedy potencjalny następca pracował (czy wspomagał 

działalność firmy) przez lata w firmie i zna w miarę szczegółowo zasady kierowania 

i zarządzania nią. W takim wypadku proces sukcesji odbywa się powoli i samo-

czynnie, a jednocześnie może być na bieżąco korygowany zarówno przez właścicie-

la, jak i następcę. Kiedy jednak potencjalny następca wchodzi do firmy po wielu 

latach nieobecności w niej, proces sukcesji wymaga należytej analizy  

i planu rozwoju związanych z nim pracowników. Właściciele firm przekazujący 

dorobek swojego życia mierzą się często z największym wyzwaniem, jakie do tej 

pory ich spotkało. Taka sytuacja niesie duży balast emocjonalny, stąd pokusą dla 

właścicieli i rodzin jest realizacja tego procesu możliwie jak najszybciej i tym sa-

mym najmniej boleśnie (w mniemaniu właścicieli) oraz realizacja procesu na ogół 

we własnym zamkniętym gronie. Zagrożenia takiego procesu są ogromne i skutkują 

często po czasie negatywnymi konsekwencjami, dotykającymi wszystkich zaintere-

sowanych. Faktem jest, że większość firm rodzinnych w naszym kraju nie funkcjo-

nuje dłużej jak jedno (maksymalnie dwa) pokolenie. 

Szansą na przejęcie i wzmocnienie rodzinnego biznesu jest przemyślana sukce-

sja, którą im szybciej właściciel rozpocznie, tym lepiej. W takim wypadku sukcesja 

jest najczęściej procesem długim, który wymaga przygotowania zarówno po stronie 

właściciela, jak i odpowiedniego przygotowania następcy (następców). Proces ten, 

aby skutecznie mógł być zrealizowany wymaga: 

 należytej analizy obecnej kondycji firmy, 

 doboru prawnych rozwiązań uwzględniających  najczęściej interesy wszystkich 

bliskich członków rodziny, 

 zaplanowania i konsekwentnej realizacji działań z umiejętnym dostosowaniem 

do sytuacji jakie się w trakcie pojawiają, 

 doboru kompetentnego zespołu również z uwzględnieniem i otwarciem się na 

osoby zewnętrzne (prawnicy, doradcy, konsultanci, poplecznicy, itp.). 

Proces taki powinien być realizowany cierpliwie, przy konsekwentnej realizacji za-

planowanych działań. 
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1.3. Sposób zarządzania firmą i jej organizacja wewnętrzna 

 

Mikro i małe przedsiębiorstwa w dużej mierze oparte są na żywiołowości, 

emocjach i tym samym dużej elastyczności firmy, wynikających najczęściej z cech  

i profilu jej właściciela. Najczęstszym modelem jest firma bez wizji i misji (lub  

z bardzo ogólną i raczej niewyraźną) oraz bez spisanych wewnętrznych standardów 

czy schematów działań. Pracownicy często są uniwersalnymi członkami firmy i re-

alizują wyznaczone im zadania, które w zależności od sytuacji i momentu w jakim 

firma się znajduje mogą być różne. Brak tzw. wewnętrznej dokumentacji, standar-

dów, itp. powoduje, że taki system zarządzania wymaga dużego zaangażowania od 

właściciela jak i wiele wysiłku w zarządzaniu personelem, który również może ko-

rzystać z jego skutków (np. brak znormalizowania i wskaźników wydajności pracy 

na stanowiskach produkcyjnych typu, np. lakiernik, spawacz może skutkować tem-

pem pracy zależnym od nastroju pracownika). 

W tego typu systemach zarządzanie personelem często oparte jest na nepoty-

zmie i wypracowanych przez lata relacjach oraz najczęściej na patosie i emocjach. 

Dopóki właściciel firmy czuje wewnętrznie, na podstawie swojej intuicji i znajomo-

ści personelu jakie metody dobierać w celu prowadzenia przedsiębiorstwa może ono 

całkiem dobrze funkcjonować, a nawet się rozwijać. 

Problem pojawia się w momencie przekazania władzy następcy. W wypadku 

braku procedur, standardów i wewnętrznej wyraźnej organizacji procesów oraz na-

rzędzi zarządzania personelem, nowy następca może mieć duże problemy  

z płynnym przejęciem firmy. Trudnym wyzwaniem zarówno dla właściciela, jak  

i następcy (który najczęściej jest blisko spokrewniony) jest przekazanie przez wła-

ściciela swojej „wewnętrznej wiedzy”, którą gromadził i budował przez lata. Proces 

taki wymaga cierpliwości i dużego zdystansowania emocjonalnego w trakcie proce-

su przygotowania nowego następcy i transferu wiedzy, metod i doświadczeń.  

Jeżeli następca (np. syn, córka) wychowywał się w firmie obok ojca, proces ten jest 

znacznie łatwiejszy, ponieważ zdobywał doświadczenie na bieżąco w praktycznym 

działaniu. Z kolei w sytuacji kiedy wracają do domu po latach nieobecności (studia, 

praca w większym mieście) proces taki jest o wiele trudniejszy i wymaga większego 

zaangażowania po obu stronach. Często przekazanie jest nieudane i albo kończy się 

upadkiem firmy, albo firma utrzymuje się, ale jest zarządzana zupełnie nowymi me-

todami wprowadzonymi przez nowego następcę. W celu uniknięcia tego typu sytu-

acji warto niezależnie od wielkości firmy wprowadzać na bieżąco wewnętrzne stan-

dardy pracy, stosować podejście procesowe wraz ze wskaźnikami procesów, wpro-

wadzać sprawdzone i dobrane do skali firmy metody zarządzania personelem (sze-

rzej opisano w pkt. 2). Aspekt emocjonalny zarządzania firmą może być w takim 

przypadku zminimalizowany (choć nadal może występować), jednak zarówno dla 

właściciela, pracowników, jak i aspekcie procesu sukcesji zarządzanie taką firmą 

jest bardziej klarowne, przewidywalne i komfortowe. 

   

1.4. Aspekty prawne w procesie sukcesji 

 

Istotnym zagadnieniem w procesie sukcesji są aspekty prawne towarzyszące 

zmianie pokoleniowej. Kontynuowanie lub też dostosowanie prowadzonej formy 
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gospodarczej powinno być jednym z głównym filarów bezpiecznego procesu sukce-

sji dla stron zainteresowanych. Rozwiązanie prawne powinno uwzględniać bezpie-

czeństwo i perspektywę organizacyjną, podatkową oraz przede wszystkim majątku 

osobistego członków rodziny (zarówno właścicieli przekazujących władzę w firmie, 

obejmujących następców, jak i innych zainteresowanych członków rodziny, którzy 

mogą rościć sobie prawa majątkowe przy tej okazji). W kontekście rozwiązań praw-

nych ważną kwestią jest zabezpieczenie dochodów i majątku seniorów rodzin bizne-

sowych. Ta kwestia jest o tyle ważna, że najczęstszą formą działalności mikro i ma-

łych przedsiębiorstw rodzinnych jest działalność prywatna – osoba fizyczna, która 

odpowiada również majątkiem trwałym. Kontynuowanie wypracowanej przez lata 

marki ma duży sens, jednak wymaga w takim wypadku rozwiązań w obszarze 

prawnym i podatkowym – szczególnie jeśli chodzi o zabezpieczenie majątku do-

tychczasowych właścicieli. Własność i majątek właścicieli powinien być w takim 

przypadku zabezpieczony przed skutkami niepowodzeń i błędów nowych właścicieli 

– w szczególności we współpracy z klientami dużej wielkości (np. koncerny), które 

zabezpieczają swoje interesy szczególnie restrykcyjnymi i niekorzystnymi (w przy-

padku błędu lub reklamacji) umowami.  

W dobieranym rozwiązaniu prawnym warto również uwzględnić wpływ do-

tychczasowych właścicieli na dalsze losy wypracowanej przez nich marki w sposób 

możliwy do pogodzenia z ambicjami ich następców. W praktyce są stosowane roz-

wiązania hybrydowe, typu powołanie spółki z o.o., która dzierżawi lub ma licencję 

na wykorzystanie nazwy, obiektów, stosowanie technologii, itp. Inną formą są spół-

ki komandytowe lub też rozwiązania typu spółka z o.o. spółka komandytowa. 

W obszarze rozwiązań prawnych w procesie sukcesji warto brać pod uwagę również 

inne przykładowe aspekty – wymienione poniżej: 

 przygotowanie firmy na wypadek niespodziewanej śmierci właściciela  

(w aspekcie organizacyjnym, podatkowym i bezpieczeństwa biznesu), 

 rozwiązanie kwestii sukcesji majątkowej w przypadku śmierci, 

 ochrona interesów spółki i pozostałych wspólników w trakcie sukcesji za życia 

wspólnika oraz na wypadek śmierci wspólnika, 

 dostosowanie zapisów w umowach spółek do wyzwań związanych z sukcesją, 

 uregulowanie kwestii wstąpienia spadkobierców w prawa zmarłego wspólnika, 

 ochrona wspólników mniejszościowych przed niekorzystnymi decyzjami 

większości, 

 ochrona interesów w przypadku spółki przed niekorzystnymi działaniami 

spadkobierców jednego ze wspólników. 

Każde z dostępnych rozwiązań prawnych ma swoje zalety, ale niesie również 

zagrożenia – stąd ich dobór powinien być indywidualny do firmy, jej sytuacji, kon-

dycji, potrzeb właścicieli, jak i optymalnych możliwości. 

 

2. Polityka rozwojowa pracownika w mikro i małym przedsiębiorstwie 

 

Kurczenie się świata i powszechna globalizacja nie są zbyt łaskawe dla wielu 

przedsiębiorstw, zwłaszcza mikro i małych organizacji. Zmieniające się warunki 

funkcjonowania firm wynikają z procesów globalizacyjnych, które są główną przy-
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czyną zmiany parametrów otoczenia dzisiejszych organizacji
6
. Przedsiębiorstwa te 

niejednokrotnie przegrywają walkę z konkurencją, a przecież procesy globalizacyjne 

będą postępowały niezależnie, dlatego ważne jest, aby sektor mikro i małych przed-

siębiorstw funkcjonował według najnowszych praktyk zarządzania. Jednym z pod-

stawowych warunków odniesienia sukcesu przez małą firmę jest bardzo dobra orga-

nizacja pracy, za którą jest odpowiedzialna osoba zarządzająca całym przedsięwzię-

ciem. Kierowanie firmą jest oparte na umiejętności wywierania wpływu na innych, 

aby podążali w wyznaczonym kierunku, wykonując narzucone im obowiązki. Mikro 

i małe przedsiębiorstwo powinno mieć przed sobą jasno wytyczone, znane wszyst-

kim pracownikom cele, gdyż tylko dążenie do nich gwarantuje odniesienie sukcesu. 

Organizacja, która nie stawia przed sobą żadnych wymagań, nigdy nie osiągnie celu, 

gdyż go po prostu nie ma. 

Według podstawowych założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi pra-

cownicy w każdej organizacji to jej zasób strategiczny. To kluczowy potencjał,  

w który należy i warto inwestować. Ludzie to wyjątkowy kapitał organizacji, wart 

szczególnych zabiegów, zaś inwestycja w zasoby ludzkie, mimo że z reguły kosz-

towna, jest wysoce opłacalna. Można śmiało powiedzieć, że rozwój kadr stanowi 

zasadniczą strategię przeżycia i rozwoju każdej organizacji. Rozwój pracowników 

powinien być podstawową wartością zarówno dla organizacji, jak i dla samego pra-

cownika
7
. Rozwój zasobu pracowniczego zyskuje obecnie coraz większe znaczenie, 

niezależnie a może właśnie szczególnie, w czasie spowolnienia gospodarczego. Źró-

dłem przewagi konkurencyjnej mikro i małego przedsiębiorstwa stać się może zdol-

ność załogi do tworzenia innowacji oraz projektowania i wdrażania zmian rozwoju 

firmy, dostosowując się elastycznie do działalności w warunkach ciągłej zmiany 

otoczenia. Z kolei wartością dodaną rozwoju zawodowego, dodatkowym plusem dla 

lepiej wykształconego pracownika jest zwiększenie jego szans na rynku pracy. 

Polityka zatrudnienia w mikro i małych przedsiębiorstwach powinna prowa-

dzić do racjonalizacji zatrudnienia zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej. 

Ekonomiczna racjonalność zatrudnienia wyraża się w wysokiej wydajności pracy 

zapewniającej odpowiedni poziom płac realnych i zysków przedsiębiorstwa. Nato-

miast społeczna racjonalność zatrudnienia przejawia się w uwzględnianiu w pracy 

elementów humanistycznych, psychospołecznych i socjalnych, tj. pozaekonomicz-

nych potrzeb, dążeń i zainteresowań pracowników
8
.  

Rozwój kadr obejmuje wszystkie działania podejmowane w organizacji, któ-

rych zadaniem jest wspieranie i realizacja procesu doskonalenia kwalifikacji i mo-

tywacji pracowników. Proces ten ma na celu wyposażenie ich potencjału zawodo-

wego we właściwości niezbędne do wykonywania obecnych i przyszłych zadań.  

W efekcie przyczynia się do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa i indywidualnych 

celów pracownika
9
. Polityka personalna dla mikro i małego przedsiębiorstwa po-

winna sprowadzać się do identyfikacji cech, potrzeb, aspiracji, celów pracownika, 

przekazywania informacji o perspektywach i warunkach ich spełnienia w ramach 

                                                 
6 K. Safin, Zarządzanie małą firma, Wrocław 2002, s. 205. 
7 T. Listwan, Kształcenie kadry menedżerskiej firmy, Wrocław 1993, s. 73. 
8 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Akademia Ekonomiczna we Wro-

cławiu, Wrocław 1995, s. 115–116. 
9 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 1998, s. 24. 
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firmy, wreszcie do wzajemnego dostosowania oczekiwań i możliwości obu podmio-

tów.  

Zakres przedmiotowy rozwoju zawodowego wiąże się ściśle z potencjałem 

pracy, który oznacza pewien zakres możliwości, zdolności, sprawności, tkwiący  

w ludziach, instytucjach, rzeczach. W aspekcie jakościowym obejmuje on takie 

składniki jak: wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne, zdolności, zdrowie  

i motywację, z kolei w aspekcie ilościowym – czas pracy. Innymi słowy rozwój za-

wodowy to wymiar czasu (zarówno poświęconego na naukę, jak i później dzięki 

zwiększeniu wiedzy zaoszczędzonego) oraz wymiar możliwości, zdolności każdego 

człowieka do nabywania wiedzy. 

Właściwe wykorzystanie systemu zarządzania rozwojem pracownika przez za-

rządzanie kompetencjami powinno prowadzić do zorientowania działań personal-

nych mikro i małego przedsiębiorstwa na ciągłe doskonalenie kluczowych umiejęt-

ności, rozwijanie postaw i zdobywanie wiedzy przez wszystkich pracowników. 

Kompetencje są bowiem zasobem niezbędnym do osiągania celów. 

Model rozwoju pracownika oparty na kompetencjach jest właściwym narzę-

dziem do planowania ścieżki kariery. Wyznacznikiem konstruowania własnej przy-

szłości wydaje się filozofia życia, która pełni funkcje jednoczące i harmonizujące 

dążenia, a także daje pełną świadomość sensu życia. W zależności od wyznawanej 

filozofii zmienia się również postrzeganie wartości. Niewątpliwie dobór celów za-

wodowych i proces antycypacji będą zależały od uznawanej przez człowieka hierar-

chii wartości
10

. Pracownik powinien odpowiedzieć sobie na pytania – co robię  

w swojej pracy; z kim współpracuję, za co cenią mnie współpracownicy, klienci? 

Kolejny krok polega na przetworzeniu wizji na konkretny cel zawodowy i osobisty. 

Następny etap to czas na weryfikację, której dokonuje się przez odwołanie do 

dwóch kategorii czynników: po pierwsze, do własnych wartości i zasobów, a po 

drugie, do warunków zewnętrznych, czyli do tego, co wydaje się możliwe w kontek-

ście konkretnej sytuacji na rynku. Jeżeli z bilansu wynika, że dana osoba ma „nie-

dobory” kompetencyjne, plan musi być uzupełniony o rozwój kluczowych kompe-

tencji
11

. Należy pamiętać, że każdy człowiek stanowi niepowtarzalną indywidual-

ność, mającą określony potencjał rozwojowy.  

Skutecznym narzędziem służącym do określenia rozwoju każdego pracownika, 

jak i  planowania sekcji jest Indywidualny Plan Rozwoju. Zadaniem tego narzędzia 

jest utworzenie planu szkolenia i rozwoju odpowiadającego krótko- i długotermino-

wym celom w zakresie wydajności i kariery pracownika bezpośrednio związanego  

z działalnością firmy. Indywidualny Plan Rozwoju składa się z kilku kluczowych 

komponentów: 

 szkolenie – działanie krótkoterminowe, to planowana i systematyczna modyfi-

kacja zachowań przez zorganizowane nabywanie doświadczeń, programy  

i instrukcje umożliwiające poszczególnym ludziom osiąganie różnych pozio-

                                                 
10 C. Timoszyk-Tomczak, Strategie konstruowania własnej przyszłości, Wyd. Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 67. 
11 W. Lanthaler, J. Zugmann, Akcja JA, Nowy sposób myślenia o karierze, Wyd. Twigger, 

Warszawa 2000, s. 41. 
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mów wiedzy, nabywanie umiejętności i kompetencji potrzebnych do efektyw-

nego wykonywania pracy
12

, 

 rozwój – działanie długoterminowe, obejmujące zagadnienia umożliwiające 

osiągnięcie w przyszłości celów związanych z karierą, sukcesją i są to formy 

podnoszenia poziomu kształcenia oraz specjalistycznych programów szkole-

niowych, 

 edukacja – rozwój wiedzy, wartości i pojmowania, które wymagane są we 

wszystkich aspektach życia, 

 uczenie się przez nabywanie doświadczeń – względnie stała zmiana zachowań 

wynikająca z praktyki lub doświadczenia – jako jeden z najważniejszych pro-

cesów adaptacyjnych człowieka. 

Proces rozwoju zaczyna się od bardzo istotnej samooceny osobistej i zawodo-

wej. Pracownik powinien najlepiej określić własne zainteresowania, umiejętności, 

zalety, osobiste priorytety oraz cele krótko- i długoterminowe. Rzetelna samoocena 

wymaga szczerej, uczciwej autorefleksji na temat własnej pracy, analizy konkret-

nych zachowań mających wpływ na wyniki i realizację celów, które pracownik 

osiąga. Analiza ta prowadzi do przyjęcia osobistej odpowiedzialności za własne 

działania, podejmowane decyzje  i prezentowane zachowania pracownika. Po ziden-

tyfikowaniu celów rozwoju pracownika należy określić działania, które mogą umoż-

liwić ich osiągnięcie i mogą obejmować następujące obszary: szkolenia internetowe, 

szkolenia, własna nauka oraz rozwojowe projekty. 

Programy rozwoju potencjału pracy przygotowywane są pod kątem specyficz-

nych potrzeb danej organizacji, ukierunkowane mogą być w różnym stopniu na do-

skonalenie wiedzy zawodowej i umiejętności praktycznych, podnoszenie poziomu 

świadomości oraz wzmacnianie motywacji do pracy. 

Rozwój kariery jest bardzo ważnym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludz-

kimi. Sobór Watykański II stwierdził m.in.: „Człowiek pracując nie tylko przemie-

nia rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego siebie. Jeśli się dobrze pojmuje 

ten wzrost, jest on wart więcej, niż zewnętrzne bogactwa, które można zdobyć”  

a Jan Paweł II w swojej encyklice „Centesimo Anno” z 1991 roku wskazuje kapitał 

ludzki i jego rozwijanie, jako podstawowe źródło bogactwa narodów. 

Wzajemne oddziaływania ludzi i podejmowanie decyzji stanowi istotę zarzą-

dzania każdej organizacji. Interakcja jest koniecznym warunkiem koordynowania 

działań ludzi, których celem jest osiągnięcie rezultatów niemożliwych do realizacji 

przez jednego człowieka. Tak rozumiane zarządzanie, eksponując działania i jego 

rezultaty, zawsze łączy się z zachowaniem człowieka, tkwiąc tym samym w obsza-

rze nauk o psychologii i socjologii. To właśnie dowodzi, że percepcja, reakcje, za-

chowania i działania człowieka, wyłączywszy odruchy bezwarunkowe, w każdej 

płaszczyźnie jego życia pozostają pod takim samym wpływem czynników biolo-

gicznych, jak kulturowych. Dziś przydatność wiedzy z socjologii i psychologii dla 

ekonomii oraz zarządzania staje się ważnym narzędziem w opisie i wyjaśnianiu pro-

cesów gospodarczych
13

. 

                                                 
12 M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna, Warszawa 2010,  

s. 209. 
13 W. Karbiński, Rozwój pracownika, Poradnik 232, Warszawa 2010, s. 25. 
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Gwałtowność zmian w otoczeniu, nowe technologie i nieustanna konkurencja 

muszą spowodować zmiany zachowań kierowników, właścicieli mikro i małych 

przedsiębiorstw, odpowiedzialnych za właściwe wykorzystanie potencjału ludzkie-

go. To właśnie dzięki kwalifikacjom, zdolnościom pracowników ukierunkowanym 

na pożądane zmiany w każdej organizacji można stawić czoła konkurencji i zmie-

niającemu się otoczeniu. Mikro i małe przedsiębiorstwo staje się obecnie organiza-

cją uczącą się, aby realizować swoją strategie rozwoju. Ucząca się organizacja nie 

tylko wspomaga uczenie się wszystkich jej członków, ale i sama się przekształca 

zwiększając swoje szanse i efektywność. Powiększanie wartości kapitału ludzkiego 

wiąże się z uzupełniającymi studniami, różnymi formami szkoleń i samokształcenia. 

Wymaga to możliwie wczesnego rozpoznania potencjalnych możliwości i uzdolnień 

człowieka i możliwie wczesnego ich rozwijania. Służą temu i dobrze sprawdzają się 

praktyki, jak rotacja ludzi na stanowiskach, delegacja uprawnień w dół – dzielenie 

się wiedzą, planowanie i realizacja karier zawodowych i awansów, treningi interper-

sonalne czy oceny pracownicze. 

 

 

Podsumowanie 

 

W ostatnim półwieczu system gospodarki rynkowej generuje procesy przyspie-

szonej globalizacji, której wpływy ujawniają się w każdej realizowanej przez firmę 

funkcji. Wśród nich szczególne znaczenie ma proces sukcesji a w ramach niego 

m.in. funkcja personalna, bowiem to pracownicy są podmiotem obecnych zmian. 

Realizacja podmiotowych wzorców zachowań wiąże się z umiejętnością i pozytyw-

ną postawą wobec uczenia się, tworzenia ścieżek karier, realizacji celów osobistych 

i zawodowych w konkretnej organizacji. Współczesna mikro i mała firma XXI wie-

ku jest zatem organizacją uczącą się. To dzięki wiedzy swoich pracowników proces 

sukcesji może przebiec efektywnie, a przedsiębiorstwo może stać się innowacyjne, 

zdolne do szybkich zmian, konkurencyjne i zapewniające satysfakcję swoim klien-

tom, jak i obecnym i poprzednim właścicielom. 
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BARRIERS IN THE PROCESS OF SUCCESSION 

IN THE MICRO AND SMALL ENTERPRISES 

 

Summary 

 

In the past half-century the market economy system has generated processes of accele-

rated globalization the effects of which are visible in each function performed by a company. 

Among those processes is a succession process which includes, among other things, human 

resources function as it is the employees being the subject of current changes. Performing 

subject behavior patterns is related to the skill and positive attitude towards learning, creating 

career development paths, meeting personal and business goals in a specific organization. The 

contemporary micro and small company of XXI century is therefore a learning organization. 

This is owing to the knowledge of their employees that the succession process can be carried 

out effectively and the enterprise can be innovative, ready for quick changes, competitive and 

able to satisfy their customers as well as current and former owners. 
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WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROLNICTWIE NA  

PRZYKŁADZIE EKOLOGICZNYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule zaprezentowano stan ekologicznej produkcji rolnej w kontekście 

wspierania przedsiębiorczości w rolnictwie oraz perspektywy rozwoju rolnictwa 

ekologicznego w Polsce. Na potrzeby artykułu przeanalizowano literaturę tematu, 

najnowsze raporty i badania opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi (MRiRW), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

(IJHARS), Krajową Sieć Obszarów Wiejskich oraz dane statystyczne Eurostatu  

i GUS. 

Rolnictwo ekologiczne w Polsce ma znaczne perspektywy rozwoju przy zasto-

sowaniu odpowiednich mechanizmów finansowania systemowego oraz prywatnego 

kapitału inwestycyjnego, wspierania edukacji producentów i świadomości konsu-

mentów oraz promocji produktów ekologicznych. 

 

Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, ekologiczne użytki rolne, produkcja eko-

logiczna 

 

 

Wprowadzenie 

 

Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej jest istotne z punktu widzenia 

całej gospodarki. Ważne zatem wydaje się być również wspieranie działań przedsię-

biorczych w rolnictwie. W literaturze brakuje jednoznacznej definicji gospodarstwa 

rolnego, natomiast można znaleźć odniesienie pojęcia gospodarstwa rolnego do 

przedsiębiorstwa rolnego
1
. Pierwsze z tych pojęć, gospodarstwo rolne, przypisuje się 

do sfery produkcyjnej, jako funkcjonującą tam najmniejszą jednostkę produkcyjną. 

Z kolei przedsiębiorstwo rolne rozpatrywane jest jako jednostka w sferze ekono-

micznej istniejąca dzięki powiązaniu warsztatu rolnego ze światem zewnętrznym. 

To utożsamianie, w różnych sferach, gospodarstwa rolnego z przedsiębiorstwem 

rolnym może być dyskusyjne jednak łączy je jeden wspólny element – produkcja 

rolna. 

                                                           
1  Szerzej na ten temat: R. Budzinowski, Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne,  

w: Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2005. 
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Celem artykułu było zaprezentowanie stanu ekologicznej produkcji rolnej  

w kontekście wspierania przedsiębiorczości w rolnictwie oraz perspektyw rozwoju 

rolnictwa ekologicznego w Polsce. Na potrzeby artykułu przeanalizowano literaturę 

tematu, najnowsze raporty i badania opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi (MRiRW), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno–

Spożywczych (IJHARS), Krajową Sieć Obszarów Wiejskich oraz dane statystyczne 

Eurostatu i GUS. 

 

 

1. Definicje i zakres rolnictwa ekologicznego 

 

Dla większości społeczeństwa rolnictwo kojarzy się wyłącznie z produkcją 

płodów rolnych i chowem zwierząt. Tymczasem jest ono zróżnicowane pod wielo-

ma względami
2
 a obszary rolnicze nie stanowią jedynie miejsca produkcji, ale są 

również agrocenozami, czyli miejscem przenikania się obszarów przekształconych 

przez człowieka z elementami dzikiej flory i fauny. W konsekwencji odpowiednie 

kształtowanie się takich obszarów, zwiększanie ich bioróżnorodności, ochrona zaso-

bów naturalnych oraz zrównoważony rozwój są ściśle związane z rolnictwem eko-

logicznym
3
.  

Rolnictwo ekologiczne jest definiowane w zbliżony sposób przez wielu auto-

rów i instytucje związane z rolnictwem. Przez rolnictwo ekologiczne
4
 należy rozu-

mieć system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

oparty na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w gospodarstwie 

rolnym, zaniechaniu stosowania w procesie produkcji środków chemii rolnej, wete-

rynaryjnej i spożywczej
5
. W definicji rolnictwa ekologicznego w ujęciu Międzyna-

rodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego (International Federation of Organic 

Agriculture Movements – IFOAM) znaleźć można sformułowanie, zgodnie z którym 

jest to taki system produkcji, który podtrzymuje zdrowie gleb, ekosystemów i ludzi. 

Organizacja ta propaguje dodatkowo cztery zasady (zdrowotności, ekologii, spra-

wiedliwości i troskliwości), które mają przyczynić się do poprawy rolnictwa w skali 

globalnej
6
. Zasady te są zbieżne z nowymi oczekiwaniami jakie stoją przed szeroko 

dyskutowaną reformą najkosztowniejszej z polityk UE – Wspólnej Polityki Rolnej 

(WPR)
7
. Współczesna WPR ma kluczowe znaczenie już nie tylko w zapewnieniu 

                                                           
2 Szerzej na ten temat M.B. Pietrzak, D. Walczak, Analiza struktury agrarnej oraz ocena 

funkcjonowania rent strukturalnych w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomi-

stów Rolnictwa i Agrobiznesu, r. 2010, t. 10, nr 2. 
3 T. Motyka, Rolnictwo ekologiczne programu rolnośrodowiskowego 2007–2013, MRiRW, 

Warszawa 2010, s. 4. 
4 Określane również jako biologiczne, organiczne lub biodynamiczne. 
5 Wdrożenie produkcji ekologicznej i marketing jego produktów szansą rozwoju gospodarstw 

rolnych i regionów, materiały szkoleniowe, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Skierniewice 2011, s. 5–7. 
6  Zasady i cele rolnictwa ekologicznego, International Federation of Organic Agriculture 

Movements, http://www.ifoam.org/about_ifoam/pdfs/POA_folder_polish.pdf. 
7 D. Walczak, Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników 

w Polsce, TNOiK, Toruń 2011. 
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obywatelom UE bezpieczeństwa żywnościowego. Istotna staje się tu doktryna zrów-

noważonego rozwoju
8
. Coraz częściej podkreśla się potrzebę szerszego spojrzenia 

WPR, ujmującego łącznie aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
9
. Prze-

jawem koncepcji sustainable development w rolnictwie, zakładającej zapewnienie 

zaspokojenia obecnych potrzeb społeczeństwa bez uszczerbku dla możliwości za-

spokojenia potrzeb przyszłych pokoleń, może być właśnie rolnictwo ekologiczne. 

Sam system rolnictwa ekologicznego charakteryzuje się dwoistością. Z jednej 

strony wpływa pozytywnie na środowisko naturalne, przyczyniając się do osiągania 

szeroko rozumianych korzyści rolnośrodowiskowych, a z drugiej strony jest odpo-

wiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Konsumenci coraz częściej są 

zainteresowani żywnością ekologiczną, za którą są w stanie zapłacić więcej niż za 

produkty, które zostały wytworzone metodami konwencjonalnymi
10

. 

Rozwój rolnictwa ekologicznego jest ściśle powiązany z jego rentownością 

oraz konkurencyjnością w stosunku do innych systemów rolniczych. Opłacalność 

tego systemu uzależniona jest głównie od nakładów ponoszonych na produkcję oraz 

od dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów rolnych. Przeprowadzone analizy 

porównawcze różnych systemów rolniczych, pod kątem produkcyjno-

ekonomicznym, w wielu krajach Europy Zachodniej wskazują m.in., że w gospodar-

stwach ekologicznych plony są mniejsze niż w systemie konwencjonalnym od 10% 

nawet do 50%, w zależności od gatunku rośliny uprawnej oraz intensywności pro-

wadzenia systemu konwencjonalnego, jednak już nakłady materiałowo-pieniężne na 

produkcję ekologiczną są znacznie mniejsze oraz istnieją realne możliwości uzyska-

nia wyższych cen za produkty rolne oraz dotacji z tytułu prowadzenia produkcji 

ekologicznej
11

. Możliwość stosowania ekologicznych metod produkcji ściśle wiąże 

się z warunkami przyrodniczymi do prowadzenia produkcji rolniczej. Intensywna 

konwencjonalna produkcja rolna dominuje w państwach o korzystniejszych warun-

kach przyrodniczo-glebowych (Francja, Holandia) w odróżnieniu od obszarów  

o mniej korzystnych, ograniczających możliwości produkcyjne warunkach (takich 

jak gleba, klimat, warunki wodne, ukształtowanie terenu), na których wzrasta udział 

rolnictwa ekologicznego (Austria, Szwecja)
12

.  

                                                           
8 R. Rosicki, Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, „Przegląd 

Naukowo-Metodyczny” 2010, nr 4, s. 44–56. 
9 Szerzej na ten temat: A. Czyżewski, S. Stępień, Wokół problem „błędu złożenia” we Wspól-

nej Polityce Rolnej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-

wie. Problemy Rolnictwa Światowego, Warszawa 2010, t. 10 (XXV), z. 4, s. 12–24; M. Ma-

ciejak, Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE, Zeszyty Naukowe 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospo-

darki Żywnościowej, Warszawa 2010, nr 85, s. 19–34. 
10 Szerzej na ten temat: A. Czyżewski, S. Stępień, Wokół problem „błędu złożenia”…, s. 12–

24; M. Maciejak, Perspektywa środowiskowa…, s. 19–34. 
11 B. Węglarzy, M. Bereza, Gospodarstwa ekologiczne jako alternatywa dla gospodarstw 

konwencjonalnych w aspekcie opłacalności produkcji, w: Wieś i rolnictwo w procesie zmian. 

Problemy transformacji rolnictwa europejskiego, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Uniwersytet 

Opolski, Opole 2010, s. 190. 
12 K. Brodzińska, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodni-

czych i systemu wsparcia finansowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa 
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2. Stan rolnictwa ekologicznego i ekologiczni producenci rolni w Polsce 

 

Początki rolnictwa ekologicznego na terenie Polski sięgają lat 30. XX wieku, 

kiedy to inspirowany wykładami niemieckiego filozofa Rudolfa Steinera, Senator  

II Rzeczpospolitej Stanisław Karłowski założył w 1930 roku w Szelejewie pierwsze  

w Polsce gospodarstwo ekologiczne
13

. 

Z początku rozwój rolnictwa ekologicznego był bardzo powolny, głównie ze 

względu na brak wsparcia finansowego ze strony państwa. Szybszy jego rozwój 

odnotowano dopiero po wprowadzeniu w 1998 roku dotacji do kosztów kontroli 

gospodarstw oraz w 1999 roku – dopłat bezpośrednich oraz po ustawowym uregu-

lowaniu statusu rolnictwa ekologicznego. Największy wpływ na rozwój rolnictwa 

ekologicznego miało jednak wstąpienie Polski do UE. WPR zagwarantowała istotne 

wsparcie finansowe rolnictwa ekologicznego
14

. Przyznawanie dotacji ekologicznych  

w zależności od powierzchni gospodarstw oraz rodzaju prowadzonej produkcji nie 

jest jednak związane z wymogiem wprowadzenia produktów z certyfikatem ekolo-

gicznym na rynek produktów ekologicznych. Badanie ekologiczno-rynkowych efek-

tów wsparcia finansowego rolnictwa ekologicznego w Polsce wraz ze studiami lite-

raturowymi w zakresie dochodowości gospodarstw rolniczych w Polsce przeprowa-

dził między innymi P. Grzelak
15

. W badaniu stwierdzono, że gospodarstwa, które 

kierują swoje produkty na rynek produktów ekologicznych i uzyskują dodatkową 

marżę ekologiczną, charakteryzują się wyższą rentownością, ale ponoszą jednocze-

śnie koszty związane z dotarciem do rynku ekologicznego.  

Ostatnie lata w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce charakteryzują się 

stałą dynamiką wzrostu, zarówno pod względem liczby producentów ekologicznych, 

jak i powierzchni ekologicznych użytków rolnych. Według danych IJHAR w 2011 

roku liczba producentów ekologicznych wynosiła 23 847, a powierzchnia ekolo-

gicznych użytków rolnych wynosiła ponad 605 tys. ha, co stanowi 3,92% wszyst-

kich użytków rolnych w Polsce. Dane statystyczne Eurostatu szacują udział ekolo-

gicznych użytków rolnych w użytkach rolnych ogółem w Polsce na koniec 2011 

roku na 4,10%.  

Na rysunku 1 zaprezentowano mapę z powierzchnią ekologicznych użytków 

rolnych w Polsce w podziale na województwa. Największa powierzchnia ekologicz-

nych użytków rolnych znajduje się w województwie zachodniopomorskim (119,8 

tys. ha), warmińsko-mazurskim (98,5 tys. ha) oraz podlaskim (52,1 tys. ha). W wo-

jewództwie opolskim (2,7 tys. ha), śląskim (6,8 tys. ha), kujawsko-pomorskim (8,3 

tys. ha) powierzchnia ta jest natomiast najmniejsza. Z punktu widzenia liczby pro

                                                                                                                                        
Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, Warszawa 2010, t. 10 (XXV),  

z. 2, s. 12–21. 
13 M. Ćwikła, A. Parka, The chances and threats for development of ecological agriculture in 

Poland, w: Energetic and Ecological Aspects of Agricultural Production, Faculty of Produc-

tion Engineering, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw 2010, s. 14. 
14 Wdrożenie produkcji ekologicznej…, s. 5–7. 
15 P. Grzelak, Ocena ekonomiczno-rynkowych efektów wsparcia finansowego rolnictwa eko-

logicznego w Polsce na podstawie studiów przypadków z województwa mazowieckiego, Ze-

szyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Orga-

nizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2011, nr 87, s. 95–109. 
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ducentów ekologicznych (rys. 2) najwięcej jest ich w województwie warmińsko-

mazurskim (3040), zachodniopomorskim (3090) i podlaskim (2449). Z kolei naj-

mniej producentów ekologicznych jest w województwie opolskim (89), śląskim 

(259), kujawsko-pomorskim (384). 

Średnia wielkość gospodarstwa nastawionego na produkcję ekologiczną wyno-

si 25 ha, przy czym przeciętnie największe gospodarstwa (przekraczające 40 ha) 

znajdują się w województwie lubuskim i wielkopolskim, a najmniejsze, głównie ze 

względu na ukształtowanie terenu, w województwie małopolskim i świętokrzyskim 

(średnio około 10 ha) oraz podkarpackim (średnio 15 ha). Należy zauważyć, że 

rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce uwarunkowany jest nie tylko różnicami 

klimatyczno-glebowymi, ale również społeczno-ekonomicznymi między poszcze-

gólnymi regionami. 

 
Rysunek 1. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce w 2011 r. (tys. ha) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powierzchnia ekologicznych użytków rol-

nych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2011 r., http://www.ijhar-s.gov.pl/raporty- 

i-analizy.html. 
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Rysunek 2. Liczba producentów ekologicznych w Polsce w 2011 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Liczba producentów ekologicznych  

w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2011 r., http://www.ijhar-s.gov.pl/raporty- 

i-analizy.html. 

  

 

Grupy producentów rolnictwa ekologicznego w Polsce 

  

Sformalizowanym sposobem wspierania przedsiębiorczości w rolnictwie jest 

tworzenie grup producentów. Grupa producentów rolnych może działać jako przed-

siębiorca (prowadzący działalność gospodarczą) z osobowością prawną. Grupa taka 

musi liczyć minimum 5 osób. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze 

wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi  

z obowiązujących przepisów oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. 

W Polsce zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów, ich 

związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finanso-

wej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem określa ustawa o grupach 

producentów
16

. Grupa producentów rolnych może działać w formie spółdzielni, 

spółki z o.o., spółki akcyjnej, stowarzyszenia lub zrzeszenia. 

W grudniu 2013 roku, w Polsce zarejestrowano 1062 grupy producentów. We-

dług danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
17

 najczęściej grupy producentów 

działały w formie spółki z o.o. (693 grupy) i spółdzielni (312 grup), znaczniej rza-

dziej wybieranymi formami było zrzeszenie (47 grup) oraz stowarzyszenie (10 

grup). Z analizy grupy producentów rolnych pod względem rodzaju pro-

                                                           
16 Ustawa z 15 września z 2000 roku o grupach producentów i ich związkach oraz o zmianie 

innych ustaw, DzU, nr 88, poz. 983, z późn. zm. 
17 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, www.ksow.pl (15.12.2013). 
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duktu wynika, że najwięcej grup producentów (ponad 60%) skupionych jest w ob-

szarach określanych jako „ziarna zbóż i roślin oleistych”, „trzoda chlewna, oraz 

„drób”. Obszar rolnictwa ekologicznego reprezentowany jest jedynie przez sześć 

grup producenckich, które zaprezentowano w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Grupy producenckie rolnictwa ekologicznego w Polsce, stan na grudzień 2013 roku 

Nazwa grupy producentów rolnictwa  

ekologicznego w Polsce 

Rok wydania 
decyzji admini-

stracyjnej 

województwo 
Forma  

prawna 

BRZOST-EKO Spółka z o.o. 2009 lubelskie spółka z o.o. 

Grupa Producentów Ekologicznych „DOLINA 

GRYKI” sp. z o.o. 
2012 dolnośląskie spółka z o.o. 

Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów 

Rolnictwa Ekologicznego „EKONIDA” 
2009 świętokrzyskie 

stowarzysze-

nie 

Ostrowieckie Stowarzyszenie Producentów 

Rolnictwa Ekologicznego „EKOTEL”  
w Ostrowcu Św. 

2008 świętokrzyskie 
stowarzysze-

nie 

Podlaska Spółdzielnia Producentów Ekologicz-

nych NATURA 
2008 podlaskie spółdzielnia 

Spółdzielnia Producentów Ekologicznych B&S 2009 lubelskie spółdzielnia 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 

www.ksow.pl (15.12.2013). 

  

Spośród funkcjonujących w Polsce grup producenckich rolnictwa ekologiczne-

go dwie przybrały formę spółki z o.o., dwie formę spółdzielni a dwie formę stowa-

rzyszenia. Żadna z grup nie funkcjonowała jako zrzeszenie. Ocenia się, że grupy, 

które powstały dzięki zaangażowaniu handlowców eksportujących żywność ekolo-

giczną (głównie warzyw) mają większe szanse przetrwania w porównaniu  

z grupami, które powstały dzięki zaangażowaniu lokalnych działaczy ekologicz-

nych
18

. Należy podkreślić, że przynależność do grupy producentów, poza licznymi 

korzyściami ekonomicznymi, umożliwia czerpanie korzyści z doświadczeń innych 

oraz pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności biznesowych sprzyjających 

rozwojowi przedsiębiorczości w dłuższej perspektywie. 

 

 

Podsumowanie 

 

Wspieranie działań przedsiębiorczych w rolnictwie może być szczególnie wi-

doczne w obszarze ekologicznej produkcji rolnej. Tego rodzaju produkcja, mimo 

mniejszych plonów w porównaniu do systemów konwencjonalnych, daje możliwo-

ści uzyskania wyższych cen za produkty rolne oraz dotacji z tytułu prowadzenia 

produkcji ekologicznej. Rolnictwo ekologiczne, mimo że jest droższe i bardziej 

wymagające od rolnictwa tradycyjnego, może być jednak bardziej rentowne. Po-

winno zatem stać się trwałym elementem Wspólnej Polityki Rolnej. Zwrot WPR  

                                                           
18 Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990 roku, Krajowa Rada Spółdziel-

cza, Warszawa 2010. 
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w kierunku rolnictwa ekologicznego widoczny jest we wzroście zarówno po-

wierzchni ekologicznych upraw rolnych w poszczególnych państwach UE, jak  

i udziału użytków ekologicznych w krajowych użytkach rolnych. Wyzwaniem WPR 

jest takie wspieranie rolnictwa ekologicznego, aby przy spełnianiu jego zasad osią-

gać istotne dochody finansowe, które w długim okresie będą pozwalały realizować 

rolnikom cele z korzyścią dla środowiska naturalnego a tym samym przyszłych 

pokoleń. System wsparcia rolnictwa ekologicznego powinien w większym stopniu 

zachęcać producentów certyfikowanych produktów rolniczych do sprzedaży ich na 

rynku produktów ekologicznych oraz wspomagać ich promocję.  

Polska, z szóstym miejscem pod względem powierzchni ekologicznych użyt-

ków rolnych wśród państw UE, z historycznie niskim stosowaniem pestycydów,  

z jeszcze marginalnym, ale sukcesywnie rosnącym udziałem rolnictwa ekologiczne-

go w stosunku do wszystkich użytków rolnych, ma szanse stać się jednym z wiodą-

cych producentów ekologicznych w Europie. Wymaga to jednak wypracowania 

odpowiednich mechanizmów, związanych nie tylko z racjonalnym gospodarowa-

niem dotacjami z UE w ramach WPR czy z budżetu państwa, ale edukowaniem 

producentów rolnych z rolnictwa ekologicznego i zdobywania praktycznych umie-

jętności biznesowych, uświadamianiem konsumentów oraz promowaniem produk-

tów ekologicznych. Istotne wydaje się również zachęcanie producentów ekologicz-

nych do tworzenia grup producentów, gdyż ta forma przedsiębiorczości w rolnictwie 

ekologicznym w Polsce ma jeszcze marginalne znaczenie. Dodatkowo, wsparcie 

przedsiębiorczości w rolnictwie ekologicznym w Polsce, mogłoby zostać zintensyfi-

kowane opracowaniem i zastosowaniem rozwiązań inwestycyjnych, które pozwala-

łyby na wprowadzanie prywatnego kapitału inwestycyjnego, np. przez fundusze 

inwestycyjne do sektora rolnictwa ekologicznego, jako dodatkowego wsparcia poza 

środkami z UE i budżetem państwa, niwelującego jednocześnie różnice regionalne. 

Obszar ten z pewnością wymaga dalszych badań i analiz. 
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Summary 

 

The paper focuses on the status and prospects of development of organic agriculture 

production and supporting the agriculture entrepreneurship in Poland. To that analysis were 

used the literature of the subject and data and reports published by the Ministry of Agriculture 

and Rural Development, IJHARS, National Rural Network, Central Statistical Office and 

Eurostat. Organic agriculture in Poland has significant growth prospects with appropriate 

funding mechanisms and a system of private capital investment, support education of produc-

ers, consumer awareness and promotion of organic products. 
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DYLEMATY WYBORU STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ  

W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

Wybór strategii płynności finansowej stanowi ważny problem decyzyjny dla 

małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie istotny jest wybór źródeł finanso-

wania aktywów obrotowych oraz właściwe zarządzanie zapasami, należnościami  

i środkami pieniężnymi. Decyduje to zarówno o utrzymaniu pozycji konkurencyjnej 

na rynku, wiarygodności finansowej, jak i ryzyku trwałej niewypłacalności przed-

siębiorstwa. W artykule wyróżniono szanse i zagrożenia związane z wyborem de-

fensywnej i ofensywnej strategii płynności.  

 

Słowa kluczowe: strategie finansowe, płynność finansowa, kapitał obrotowy, poli-

tyka kredytowa, optymalizacja gotówki 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zachowanie płynności finansowej determinuje pozycję przedsiębiorstwa na 

rynku finansowym, możliwości i warunki pozyskiwania kapitału, realność wywią-

zania się z przyszłych zobowiązań a w konsekwencji szanse utrzymania pozycji 

konkurencyjnej na rynku. Jest to poważny problem decyzyjny w każdym przedsię-

biorstwie, wymagający wyboru określonej strategii płynności z oceną i świadomo-

ścią konsekwencji dokonywanych wyborów.  

Sektor małych (mikro) i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stanowi podstawę 

działalności gospodarczej, będąc głównym motorem rozwoju. Prawie 99% wszyst-

kich przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON to przedsiębiorstwa małe i śred-

nie, działające głównie w sferze usługowej i handlowej (około 76% przedsię-

biorstw)
1
. Przedsiębiorstwa te powinny więc w swoich wyborach kierować się moż-

liwością zachowania płynności finansowej, m.in. z uwagi na szczególną wrażliwość 

na zmiany otoczenia, ograniczone możliwości szybkiego dostępu do kapitału ze-

wnętrznego i większą trudność w utrzymaniu się na rynku w kolejnych latach dzia-

                                                 
1 Szerzej Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–

2011, PARP Warszawa 2012, s. 18–25. 



144 Gabriela Łukasik, Aurelia Bielawska  

 

łalności. Odsetek niepowodzeń w biznesie w Polsce jest nieco wyższy niż średnio  

w Unii Europejskiej; jedynie 77,6% przedsiębiorstw przeżywa drugi rok działalno-

ści
2
. W warunkach kryzysu i spowolnienia gospodarczego, cechującego się m.in. 

słabszym popytem konsumpcyjnym, wybór odpowiedniej strategii płynności staje 

się szczególnie ważny. Wymusza z jednej strony ostrożność w podejmowaniu decy-

zji (głównie dotyczących zadłużenia i inwestowania), z drugiej wymaga podejmo-

wania działań, pozwalających utrzymać, a nawet wzmocnić pozycję konkurencyjną 

na rynku. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości prowadze-

nia własnej strategii marketingowej i budowy przewagi konkurencyjnej, ale mogą 

wykorzystać szanse bardziej elastycznego działania na rynkach lokalnych, szybsze-

go reagowania na potrzeby rynku, wykorzystania „niszy” rynkowej i zbliżenia do 

indywidualnych potrzeb klientów (np. danego regionu). W artykule uwzględniono 

główne obszary decyzyjne związane z wyborem strategii płynności oraz podstawo-

we problemy z jakimi spotykają się małe i średnie przedsiębiorstwa w zarządzaniu 

płynnością.  

 

 

1. Rodzaje i obszary decyzyjne w strategii płynności finansowej 

 

Wybór strategii płynności finansowej dotyczy ocen i wyborów w utrzymaniu 

optymalnej zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, prawidłowego wykorzystania 

każdego elementu kapitału, kształtowania struktury aktywów (w tym wysokości 

gotówki). Obejmuje trzy podstawowe obszary decyzyjne, związane z: 

 utrzymaniem długoterminowej płynności finansowej związanej ze spełnieniem 

określonych warunków strukturalnych, zapewniających realizację zobowiązań 

w przyszłości i wiarygodność finansową, gwarantującą dostęp do kapitału  

w każdym momencie, gdy jest on wymagalny, 

 wyborem źródeł finansowania aktywów obrotowych, zakresem zaangażowania 

długoterminowego kapitału w sferę obrotu (kapitału stałego) i zabezpieczenia 

realizacji bieżących (wymagalnych) zobowiązań, 

 kształtowaniem wielkości i struktury aktywów obrotowych, z uwzględnieniem 

zróżnicowanego stopnia ich płynności i różnych kosztów ich utrzymania; dzia-

łania w tym zakresie dotyczą zarządzania zapasami, polityki kredytowej i za-

rządzania gotówką. 

Przedsiębiorstwo ma możliwości wyboru różnych strategii płynności, z wyróż-

nieniem dwóch modelowych rozwiązań: strategii defensywnej (konserwatywnej)  

i ofensywnej (agresywnej). Dominacja określonej strategii decyduje nie tylko  

o ryzyku utraty płynności finansowej, ale i o strukturze popytu na kapitał zgłaszane-

go przez przedsiębiorstwa i jego koszcie. Powinien to być wybór świadomy, z pełną 

oceną szans i zagrożeń z tym związanych. 

Celem strategii defensywnej jest utrzymanie płynności finansowej i wysokiego 

bezpieczeństwa finansowego, z akceptacją wyższych kosztów utrzymania płynności 

(mniejszego zysku), zarówno przez wzrost aktywów obrotowych jak i dobór bez-

piecznych źródeł ich finansowania. Strategia ofensywna  pozwala na minimalizację 

                                                 
2 Raport o stanie sektora…, s. 69. 



 Dylematy wyboru strategii... 145 

 

kosztów kapitału (kosztów utraconych korzyści) z równoczesną akceptacją znaczne-

go poziomu kontrolowanego ryzyka utraty płynności
3
.  

Problem wyboru właściwej płynności finansowej powinien uwzględniać nie 

tylko indywidualny interes przedsiębiorstwa, ale i społeczną odpowiedzialność biz-

nesu, dotyczącą również sektora małych i średnich podmiotów gospodarczych. 

Wymaga to szerszego spojrzenia na działalność i rozwój przedsiębiorstwa w powią-

zaniu z otoczeniem, w którym ono funkcjonuje,  społecznego charakteru jego dzia-

łalności, stawiania na uczciwość i etyczne postępowanie zarówno wobec pracowni-

ków, klientów i kontrahentów, jak i innych interesariuszy. W tym ujęciu więc wybór 

strategii płynności odgrywa szczególną rolę, decydując nie tylko o wiarygodności 

finansowej, ale i wiarygodności społecznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa działają 

na rynkach lokalnych, nie bez znaczenia jest wiec utrzymanie stanowisk pracy, 

utrzymanie klientów, zabezpieczenie lokalnych potrzeb. W utrzymaniu przedsię-

biorstwa na rynku ważny jest także etyczny aspekt działalności, budowanie kapitału 

zaufania jako podstawy kształtowania relacji z otoczeniem, zarówno w płaszczyźnie 

ekonomicznej, jak i społecznej. Należy zwrócić uwagę także na to, że decyzje  

w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zależą głównie od wyborów i postawy 

indywidualnych przedsiębiorców, często dominujących właścicieli będących zało-

życielami firmy. Ich cechy osobowości, wykształcenie, umiejętności strategicznego 

myślenia, motywacje i skłonności do ryzyka odgrywają rolę decydującą.  

Płynność długookresowa, jako pierwszy wyróżniony obszar decyzyjny, 

uwzględnia możliwości obsługi zobowiązań w dłuższym okresie (dłuższym niż rok). 

Jest to uwarunkowane oceną podstawowych relacji kapitałowych, w tym głównie 

związanych z: udziałem kapitału własnego w źródłach finansowania, stopniem za-

dłużenia, wysokością kapitału obrotowego, poziomem i strukturą kosztów (relacje: 

koszty stałe – koszty zmienne), zdolnością działalności operacyjnej do generowania 

wolnych środków pieniężnych oraz sposobem podziału wygospodarowanego zysku. 

Relacje te są konsekwencją decyzji podejmowanych w przeszłości, nierzadko  

w innych warunkach działania przedsiębiorstwa. Należy więc zwrócić uwagę na 

wzajemne powiązania i zależności w wyborach przedsiębiorstwa, ponieważ wcze-

śniej podjęte decyzje decydują o bieżącej płynności. Wzrost aktywów powinien 

bowiem zapewnić wpływy pieniężne w przyszłości, wykorzystanie kapitału pożycz-

kowego spowoduje w przyszłości dodatkowe wydatki związane ze spłatą i obsługą 

kapitału pożyczkowego, a podział zysku wyznaczy rolę kapitału własnego w finan-

sowaniu. Ważne jest zawsze zachowanie równowagi między wymaganiami kapita-

łodawców (w tym również właścicieli) a możliwościami ich realizacji, bez narusze-

nia „substancji majątkowej” i niezbędnych rezerw.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Szerzej por. D. Wędzki, Strategie płynności finansowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2002. 
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1. Strategie finansowania aktywów obrotowych jako element kształtowania 

płynności finansowej  

 

W zależności od wyboru strategii płynności finansowej różny będzie udział  

w finansowaniu sfery obrotu kapitału długoterminowego (tzw. kapitału obrotowego 

netto) i krótkoterminowych źródeł finansowania. 

Przedsiębiorstwo powinno dokonywać wyboru między zaangażowaniem kapi-

tału obrotowego lub krótkoterminowego źródła finansowania uwzględniając
4
: 

 różnice w oprocentowaniu kapitału długoterminowego i krótkoterminowego,  

 koszy utraconych korzyści z tytułu zaangażowania kapitału własnego w finan-

sowanie majątku obrotowego, 

 terminy spłat długoterminowego kapitału pożyczkowego i związane z tym 

ryzyko utraty długoterminowej płynności finansowej, 

 bezpieczeństwo finansowe i szanse zachowania płynności finansowej w krót-

kich okresach, 

 przewidywane zmiany w aktywności gospodarczej przedsiębiorstw (np. pozy-

skanie nowych rynków zbytu), 

 strukturę aktywów obrotowych, z uwzględnieniem elementów względnie sta-

łych (minimalny stan zapasów, minimalny poziom należności) i zmiennych. 

Przedsiębiorstwo realizujące defensywną strategię płynności dąży do zwięk-

szenia udziału kapitału długoterminowego w strukturze pasywów co najmniej na 

poziomie wyznaczonym przez stałe elementy aktywów obrotowych. Wykorzystanie 

kapitału długoterminowego w sferze obrotu wymaga równoczesnej oceny kosztów 

utraconych korzyści związanych z możliwością alternatywnego zaangażowania 

kapitału w sferę inwestycji. Kapitał obrotowy nie tylko zabezpiecza płynność finan-

sową i możliwości pełnej realizacji wymagalnych zobowiązań, ale i zapewnia od-

nowienie cyklu operacyjnego na wymaganym poziomie. Strategia ofensywna, zwią-

zana z elastycznym wykorzystaniem kapitału krótkoterminowego do finansowania 

zarówno stałych, jak i zmiennych składników aktywów obrotowych pozwala na 

minimalizację kosztów kapitału przy równoczesnym wzroście ryzyka utraty płynno-

ści. Wymaga to zabezpieczenia możliwości szybkiego dostępu do kapitału krótko-

terminowego, zabezpieczającego faktyczne potrzeby finansowe przedsiębiorstwa.  

W tym wypadku uzasadnione może być wykorzystanie tzw. strategii płynności fi-

nansowej w ujęciu harmonizacji, zapewniającej ścisłe powiązanie okresów zapadal-

ności aktywów z terminami wymagalności pasywów
5
. Należy jednak podkreślić, że 

małe i średnie przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do kapitału pożyczkowego, 

stąd też główną rolę w finansowaniu aktywów obrotowych w strategii ofensywnej 

odgrywać będzie kapitał własny w obrocie, co nie zawsze będzie ekonomicznie 

uzasadnione, ale może zapewniać przetrwanie na rynku.  

Pozyskując kapitał krótkoterminowy przedsiębiorstwo może dokonywać wybo-

ru różnych wariantów zasilania finansowego z uwzględnieniem zmian struktury 

                                                 
4 Zob. Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, red. G. Łukasik, Aka-

demia Ekonomiczna, Katowice, 2004, s. 91. 
5 Por. D. Wędzki. Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2002, s. 170 i nn. 
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kapitału, wysokości poniesionych kosztów finansowych, skutków podatkowych 

podejmowanych decyzji, możliwych zachowań kapitałodawcy oraz szybkości do-

stępu do pieniądza. Dotyczy to m.in. ograniczenia wypływu pieniądza przez renego-

cjacje warunków płatności, wstrzymywanie płatności czy też wykorzystanie kredytu 

handlowego. W finansowaniu zewnętrznym polskich przedsiębiorców dominuje 

kredyt w rachunku bieżącym (40%), faktoring (36%) i kredyt kupiecki – handlowy 

(32%), przy czym w 2011 roku kredyt w rachunku bieżącym otrzymało jedynie 67% 

małych i średnich przedsiębiorstw, które wnioskowały o zasilenie finansowe
6
.  

Kredyt handlowy jako forma poziomych powiązań pieniężnych między pod-

miotami stwarza możliwości pełniejszego i efektywnego wykorzystania przez jed-

nostki gospodarcze wolnych środków pieniężnych, w sytuacji przejściowych trud-

ności płatniczych u odbiorcy. Prawnym zabezpieczeniem kredytu handlowego może 

być dokument weksla, a podpisy ewentualnych poręczycieli dodatkowo zapewniają 

bezpieczeństwo w obrocie pieniężnym. Przedsiębiorstwo będzie porównywało opro-

centowanie kredytu handlowego, wynikające z zastosowanej stopy dyskonta weksla 

z oprocentowaniem kredytu obrotowego.  Wyniki porównania zależą głównie od 

klasy ryzyka, w której znajduje się przedsiębiorstwo, stopnia dysponowanej zdolno-

ści kredytowej, możliwości spełnienia warunków stawianych przez wierzycieli. 

Udzielający kredytu handlowego zawsze uwzględniać będzie ryzyko utraty kapitału 

w sytuacji nieuregulowania płatności czy też zastosowania nierealnej stopy dyskon-

ta. Należy uwzględnić również możliwość wykorzystania tzw. kredytu odbiorcy 

udzielanego przedsiębiorcy przez jego kontrahenta, przybierającego formę przedpła-

ty. Stanowi to nie tyko źródło finansowania, ale i w pewnym stopniu gwarancję 

zbytu wyrobów. Przedpłata może być wykorzystana w sytuacji, gdy przedsiębior-

stwo musi ponieść zwiększone nakłady finansowe lub gdy kontrahenta cechuje wy-

sokie ryzyko kredytowe. Pożyczkodawca (odbiorca) w tym układzie oczekuje gwa-

rancji wywiązania się z umowy lub zwrotu wpłaty w przypadku powstania trudności 

w realizacji dostaw.  

W krótkoterminowym finansowaniu sfery obrotu ważną rolę odgrywa kredyt 

bankowy. W ocenie banku znaczącą rolę odegrają te elementy działalności przedsię-

biorstwa, które w krótkim okresie gwarantują spłatę kredytu wraz z odsetkami, co 

głównie związane jest z oceną zdolności kredytowej. W przedsiębiorstwie, w któ-

rym utrata płynności jest związana z zakłóceniami w rozliczeniach pieniężnych  

i wzrostem należności można dokonać wyboru między możliwością zaciągnięcia 

kredytu krótkoterminowego, zabezpieczonego cesją wierzytelności lub sprzedaży 

należności (z ewentualnym prawem regresu) w ramach faktoringu. Przedsiębiorstwo 

wybierające tę formę dostępu do pieniądza będzie uwzględniało: koszty faktoringu, 

swoją pozycję rynkową, stopień trudności w pozyskaniu kapitału w innej formie, 

szybkość dojścia do pieniądza i przyspieszenie jego cyrkulacji oraz straty z tytułu 

różnicy między faktycznymi należnościami a ich ceną rynkową (wraz z konsekwen-

cjami podatkowymi).  W zależności od zakresu czynności realizowanych przez 

faktora oraz ponoszonego ryzyka w różnym stopniu akceptuje się faktoring pełny  

                                                 
6 Raport o stanie sektora..., s. 113–116. 
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i niepełny
7
. Dla małych i średnich firm, ważne będzie przejęcie przez faktora dodat-

kowych usług związanych z prowadzeniem w imieniu klienta rozliczeń księgowych, 

fakturowania należności itp., co umożliwia szybki dopływ środków pieniężnych, 

pozwalający na eliminację zatorów płatniczych, z szerszym zapewnieniem płynności 

finansowej. W tym przypadku faktor może się zobowiązać do przejęcia całości wie-

rzytelności w przyszłości na zasadach wyłączności, jednak z możliwością ich selek-

cji w zależności od stopnia ponoszonego ryzyka. Jest to tzw. cesja generalna praw  

z tytułu wierzytelności. Koszt faktoringu określający cenę, według której następuje 

wykup należności zależy od stopy procentowej na rynku kredytów, opłaty za świad-

czone usługi i koszty ponoszonego ryzyka finansowego (prowizja za del credere). 

Wysokie koszty związane z faktoringiem mogą być barierą w wykorzystywaniu 

przez małe i średnie przedsiębiorstwa tej formy pozyskiwania kapitału. 

 

 

2. Strategie przedsiębiorstwa w obszarze aktywów obrotowych 

 

Ważnym obszarem decyzyjnym przedsiębiorstwa związanym ze strategią 

płynności jest kształtowanie wielkości i struktury aktywów obrotowych (zapasów, 

należności i środków pieniężnych – tab. 1).  

Głównym elementem zarządzania zapasami jest utrzymanie takiego ich pozio-

mu, który zapewni ciągłość działalności przy ograniczeniu kosztów ich utrzymania  

i optymalnego wolumenu dostaw. Koszty związane z nabywaniem i utrzymywaniem 

zapasów obejmują trzy kategorie: koszty utrzymania zapasów, koszty zamówień, 

koszty niedoboru zapasów, wynikające z opóźnień w procesie produkcyjnym, utratą 

klientów, koniecznością dokonywania natychmiastowych zakupów po wyższej ce-

nie
8
. 

W strategii defensywnej przedsiębiorstwo utrzymywać będzie relatywnie wy-

soki poziom zapasów, z uwzględnieniem znacznego marginesu bezpieczeństwa,  

z równoczesną akceptacją wyższych kosztów utrzymania zapasów i wysokich cykli 

ich obrotu. W strategii ofensywnej natomiast dąży się do ograniczenia poziomu 

zapasów na granicy minimalnych potrzeb, z założeniem niskiego cyklu obrotu zapa-

sów i minimalizacji kosztów ich utrzymania. Zmiany stanów zapasów związanych  

z wyborem określonych strategii płynności decydują w konsekwencji o spadku (przy 

strategii defensywnej) lub wzroście (strategia ofensywna) przepływów pieniężnych 

z działalności operacyjnej, z wszystkimi tego konsekwencjami (pozytywnymi  

i negatywnymi) dla pozycji przedsiębiorstwa na rynku finansowym.  

W zależności od pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku i oczeki-

wanych zmian w tym zakresie różne może być wykorzystanie podstawowych in-

strumentów polityki kredytowej, z akceptacją strategii defensywnej lub agresywnej. 

Wymaga to oceny i wyboru czterech, następujących podstawowych zmiennych 

polityki kredytowej: 

                                                 
7 Szerzej J. Czarecki, Faktoring jako instrument finansowania działalności małych i średnich 

przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
8 Zob. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, red. P. Karpuś, Wyd. Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2006, s. 287–295. 
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 okresu kredytowania i limitów kredytu handlowego, 

 standardów kredytowych i związanych z tym zasad oceny ryzyka kredytowego 

(wiarygodności kontrahentów),  

 zasad ściągania (windykacji) należności,  

 zakresu i warunków stosowania opustów cenowych (w tym za terminy i formy 

płatności). 

 
Tabela 1 

Strategie przedsiębiorstwa w obszarze aktywów obrotowych 

Rodzaj aktywu 

obrotowego 

Strategie defensywne Strategie ofensywne 

Kształtowanie 
zapasów 

 wysoki poziom zapasów pozwalający 
na ochronę przed utratą rynku i za-

bezpieczenie nieoczekiwanych sytu-

acji 

 akceptacja długich cykli obrotu zapa-

sów 

 wykorzystanie korzyści skali  

 akceptacja wyższych kosztów utrzy-
mania zapasów 

 niski poziom zapasów na granicy 
minimalnych potrzeb 

 niski cykl obrotu zapasów 

 optymalizacja wielkości zamówień 

 minimalizacja kosztów utrzymania 
zapasów 

Zarządzanie należ-

nościami 
 ograniczony dostęp do kredytów 

handlowych 

 zaostrzone warunki i standardy oceny 
wiarygodności kredytowej kontrahen-

tów 

 minimalizacja cykli obrotu należności 

 rygorystyczne zasady windykacji 

wierzytelności 

 wysoki koszt kredytu handlowego 

 szerokie zabezpieczenia należności  

 ograniczenie opustów cenowych 

 łagodne zasady dostępu do kredytu 
handlowego 

 akceptacja klientów o niższym po-
ziomie wiarygodności 

 akceptacja dłuższych cykli wierzytel-

ności 

 łagodne zasady windykacji należności 

 niski koszt kredytu handlowego, 

 ograniczenie zakresu zabezpieczenia 

wierzytelności 

 wyższe opusty cenowe 

Gospodarowanie 

środkami pienięż-
nymi 

 utrzymywanie większych rezerw 
gotówki  

 dłuższy cykl konwersji gotówki 

 akceptacja wyższych kosztów utraco-

nych korzyści 

 

 minimalizacja rezerw gotówkowych 

 utrzymanie optymalnego poziomu 

gotówki 

 minimalizacja cyklu konwersji go-

tówki 

 agresywne lokowanie środków pie-
niężnych na rynku finansowym 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Szczególne znaczenie w tym zakresie ma analiza zdolności płatniczej kontra-

hentów (odbiorców) informująca w jakim stopniu ich możliwości finansowe zapew-

niają terminowe wywiązywanie się z zobowiązań. Analiza ryzyka kredytowego 

pozwala na klasyfikację klientów według określonych klas ryzyka oraz wykorzysta-

nie różnych form zabezpieczenia transakcji (lub odmowy udzielenia kredytu). Ocena 

wiarygodności kontrahenta wymaga dostępu do wielu informacji stanowiących 

punkt wyjścia oceny. Takimi informacjami dysponują najczęściej wyspecjalizowane 

instytucje (wywiadownie gospodarcze) zajmujące się gromadzeniem, przechowy-
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waniem i przetwarzaniem informacji o podmiotach gospodarczych i mogące sporzą-

dzić na życzenie klienta (za określoną opłatą) odpowiednie raporty
9
. 

Koszty dostępu do informacji mogą być barierą do pełnej oceny wiarygodności 

kontrahentów przez małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego ograniczona liczba 

podmiotów decyduje się na współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami, co 

utrudnia rzetelną ocenę odbiorców. Dotyczy to również współpracy z wyspecjalizo-

wanymi instytucjami windykacyjnymi, co może ograniczać pełne bezpieczeństwo 

realizowanych transakcji handlowych.  Małe i średnie przedsiębiorstwa udzielają 

więc często kredytu handlowego stałym klientom, gdy źródłem informacji są ogól-

nie dostępne dane oraz oceny oparte na obserwacji zachowań kontrahentów. 

Ofensywna polityka kredytowa przedsiębiorstwa ma na celu gównie maksyma-

lizację przychodów ze sprzedaży, pozyskiwanie nowych klientów i nierzadko no-

wych rynków zbytu. Wiąże się to z liberalizacją warunków dostępu do kredytu han-

dlowego, wydłużeniem terminów płatności, łagodnymi standardami kredytowymi  

i szerszym wykorzystaniem opustów cenowych. Strategia defensywna wiąże się 

natomiast ze ścisłym przestrzeganiem terminów płatności, preferowaniem klientów 

o ustalonej pozycji rynkowej i małym ryzyku kredytowym. Przy założonym (stabil-

nym) poziomie przychodów ze sprzedaży, spadek należności i poprawa cyklu ich 

obrotu pozytywnie wpływa na zmiany przepływów pieniężnych z działalności ope-

racyjnej i spadek ryzyka operacyjnego. Przedsiębiorstwo może prowadzić bardziej 

agresywną strategię w udzielaniu kredytów handlowych dla uatrakcyjnienia oferty 

marketingowej oraz dla klientów o niższej wiarygodności, ale ważnych dla utrzy-

mania długoterminowych kontaktów handlowych. 

Zawsze jednak ważna jest ocena ryzyka płatniczego (ryzyka handlowego)  

we wzajemnych rozliczeniach przedsiębiorstwa związanego z brakiem płatności czy 

opóźnieniem w jej realizacji. Przeprowadzone badania w tym zakresie wskazują, że 

ponad 80% polskich małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z brakiem płyn-

ności finansowej spowodowanej przez nierzetelnych odbiorców. Przeciętnie 11% 

zobowiązań handlowych zostało zrealizowanych po umówionym okresie kredytu 

kupieckiego a średnie opóźnienie płatności wynosiło dla małych firm 11,13 dnia
10

. 

Elementem polityki kredytowej może być również różnicowanie cen dla róż-

nych grup nabywców lub różnych produktów tej samej firmy. Różnicowanie cen 

może mieć na celu nie tylko bezpośredni wpływ na wynik finansowy, ale i polep-

szenie sytuacji konkurencyjnej. Badania potwierdzają, że różnicowanie cen jest 

szeroko stosowane w sektorze małych i  średnich przedsiębiorstw, gdzie 80% ma-

łych i średnich firm stosowało rabaty cenowe
11

. Wskazuje to, że ten element trakto-

wany jest jako wiodący w polityce kredytowej firm. Małe i średnie firmy stosując 

różnicowanie cen muszą jednak dysponować pewną siłą monopolistyczną, pozwala-

                                                 
9 Szerzej Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, red.  

G. Łukasik, Akademia Ekonomiczna Katowice 2009, s.134–151. 
10 D. Zawadzka, Ryzyko płatnicze w rozliczeniach wzajemnych małych przedsiębiorstw –  

w świetle wyników badań empirycznych, w: Współczesne finanse, red. B. Kołosowska, Wyd. 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008. 
11 Szerzej B. Rogoda, Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2004, s. 260. 
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jącą narzucać niektórym klientom gorsze warunku
12

. Nie bez znaczenia w decyzjach 

cenowych jest również miejsce firmy w łańcuchu dystrybucji produktów.  

Rozpatrując problem strategii płynności w kształtowaniu struktury jego akty-

wów obrotowych nie można pominąć wyborów związanych z gospodarowaniem 

gotówką. Obejmują one głównie takie zagadnienia jak: 

 ustalenie optymalnego poziomu gotówki i krótkoterminowych lokat na rynku 

finansowym, 

 preliminowanie wpływów i wydatków pieniężnych, 

 kontrolę i ocenę przepływów pieniężnych i cykli konwersji gotówki. 

Decyzje związane z wyborem właściwego poziomu gotówki wymagają oceny: 

 kosztów utraconych korzyści związanych z utrzymaniem gotówki; zabezpie-

czającej pełną zdolność płatniczą przedsiębiorstwa, 

 kosztów transakcyjnych, związanych z zasileniem zasobów środków pienięż-

nych za pomocą zbywalnych papierów wartościowych i lokowaniem na rynku 

czasowo wolnych środków pieniężnych, 

 optymalnego punktu odnowienia gotówki zabezpieczającego minimalizację 

łącznych kosztów jej utrzymania (transakcyjnych i utraconych korzyści), z wy-

korzystaniem modeli optymalizacji gotówki (m.in. Baumola, Millera-Ora)
13

. 

Różne motywacje (transakcyjne, ostrożnościowe, spekulacyjne) będą decydo-

wać o utrzymaniu wyższych poziomów gotówki. W strategii defensywnej firma 

będzie utrzymywała wyższe rezerwy gotówkowe dla przeciwdziałania negatywnym 

skutkom utraty płynności. W strategii agresywnej wykorzysta się aktywne lokowa-

nie czasowo wolnych środków pieniężnych na rynku finansowym, z wykorzysta-

niem instrumentów, o różnym stopniu płynności i różnym ryzyku.  Małe przedsię-

biorstwa dysponujące niższą wiedzą nie zawsze będą w stanie bieżąco angażować 

się w transakcje rynkowe, obawiając się również wyższych kosztów transakcyjnych. 

W strategiach defensywnych dominować może motyw ostrożnościowy, wynikający 

z potrzeby bieżącego regulowania wydatków w działalności operacyjnej i nieprze-

widzianych zdarzeń. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że wymagane saldo go-

tówki operacyjnej zależy od rodzaju działalności. Specyfika niektórych branż wy-

maga utrzymania wyższego salda gotówkowego. Małe firmy będą utrzymywać 

wyższe saldo, bo mają mniejsze możliwości korzystania z korzyści skali i mniejszą 

siłę przetargową w negocjacjach z dostawcami i klientami
14

. 

Prawidłowe zarządzanie gotówką wymaga bieżącego planowania i prelimino-

wania niezbędnych wpływów i wydatków pieniężnych. Małe i średnie przedsiębior-

stwa najczęściej nie sporządzają sprawozdań z przepływów pieniężnych, stąd preli-

minowanie gotówki gwarantującej utrzymanie płynności finansowej (głównie  

w warunkach strategii agresywnej) jest szczególnie ważne. Można to traktować jako 

szczególną formę sprawozdania „pro-forma”. 

W planowaniu ustalić należy przyszłą strukturę i stan poszczególnych składni-

ków aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych z uwzględnieniem 

                                                 
12 Ibidem, s. 231. 
13 Por. A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice,  

s. 665–667. 
14 A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice, s. 663. 
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cykli konwersji zapasów, okresów ściągalności należności, okresów płatności zo-

bowiązań bieżących. W konsekwencji pozwala to określić budżet pieniężny z wyko-

rzystaniem jednak wielu dodatkowych informacji dotyczących prognozowanych 

zmian w zakresie wielkości sprzedaży, cen produktów, kosztów obsługi zobowiązań 

i zmian parametrów rynku finansowego (głównie stopy procentowej i kursów walu-

towych)
15

. W ocenie nie bez znaczenia jest znajomość kluczowych czynników de-

cydujących o pozycji rynkowej, pozycji w dziedzinie kosztów, wizerunku firmy, 

siły przetargowej i siły konkurencyjnej. Budżet gotówki pozwala oszacować potrze-

by przedsiębiorstwa w zakresie kredytów obrotowych i pożyczek, wyznaczyć kieru-

nek ewentualnej zmiany polityki kredytowej oraz wielkości nadwyżek finansowych, 

z sposobami ich zagospodarowania
16

. 

 

 

Podsumowanie  

 
Wybór strategii płynności przedsiębiorstwa stanowi obszar działalności, który 

ma największy wpływ na powstanie kryzysu finansowego, niewypłacalności i ryzy-

ko upadłości. W tym zakresie można dokonywać wyboru strategii przy różnych 

kombinacjach kształtowania poziomu i struktury aktywów obrotowych oraz różnej 

strukturze źródeł ich finansowania. Kryzysy finansowe dotyczą zarówno dużych, jak 

i małych oraz średnich przedsiębiorstw. Te ostatnie nie zawsze mogą wykorzystać 

wszystkie dostępne metody wychodzenia z kryzysu, jak również będą w odmienny 

sposób reagować na przyczyny powstania sytuacji kryzysowej. Wybór ofensywnej 

czy defensywnej strategii płynności wymaga dlatego zawsze właściwej oceny szans  

i zagrożeń z tym związanych.  
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DILEMMAS RELATING TO THE CHOICE OF FINANCIAL LIQUIDITY 

STRATEGIES IN THE SECTOR OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

Summary 

 

The choice of financial liquidity strategy is a significant decision problem for small and 

medium enterprises. Of particular importance is the choice of the source of current assets 

financing, as well as the appropriate management of stock, receivables and cash. It impacts 

the maintenance of the company’s competitive position on the market, its credit worthiness 

and the insolvency risk. 

The article presents the opportunities and threats related to the choice between the de-

fensive and offensive liquidity strategies.  

 

Keywords: finance strategies, financial liquidity, working capital, credit policy, cash  

optimisation 

 

Translated by Gabriela Łukasik, Aurelia Bielawska 

 



  ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 799 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 111 2014 

 

 

 

ROBERT MUSIAŁKIEWICZ 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 

DAMIAN WALCZAK 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

 

ROLNIK INDYWIDUALNY – (MIKRO)PRZEDSIĘBIORCA CZY ROLNIK? 

– ANALIZA EKONOMICZNO-PRAWNA 

 

 

Streszczenie 

 

Odpowiedź na pytanie, czy rolnik jest przedsiębiorcą nie jest prosta. Po pierw-

sze odpowiedź tę należy rozpatrywać na gruncie różnych dziedzin naukowych. Kim 

innym jest rolnik i przedsiębiorca dla prawników, a kim innym dla ekonomistów.  

W  tych naukach jednak można różnie definiować rolników, uznając ich zarówno za 

przedsiębiorców, jak i traktując ich wyłącznie jak rolników (czyli kogo?).  

Podsumowując należy jednak podkreślić, że coraz więcej analiz, opracowań 

czy ekspertyz uznaje rolnika za przedsiębiorcę, może nie do końca zdefiniowanego 

przez odpowiednie przepisy, jednak przedsiębiorcę.  

 

Słowa kluczowe: rolnik, mikroprzedsiębiorca, rolnictwo 

 

 

Wprowadzenie 

 

Odpowiedź na pytanie, czy rolnik indywidualny jest przedsiębiorcą nie jest 

prosta. Po pierwsze odpowiedź należy rozpatrywać na gruncie różnych dziedzin 

naukowych. W inny sposób definiowany jest rolnik przez normy prawne i doktrynę 

prawniczą, w inny przez nauki ekonomiczne
1
. Po drugie, odpowiadając na to pytanie 

bezwzględnie trzeba uwzględnić wiele aspektów mogących wpływać na określenie 

jego statusu. 

To od rodzaju formy prawnej zależą zasady funkcjonowania podmiotów. Wy-

znacza ona zakres praw i obowiązków podmiotów funkcjonujących w obrocie go-

spodarczym i życiu społecznym. Zasady te mogą być w części wspólne dla pewnych 

kategorii podmiotów, niemniej nigdy nie są całkowicie identyczne. Chodzi w szcze-

gólności o prawa i obowiązki podatkowe, rejestrowe, administracyjne, w zakresie 

ubezpieczeń społecznych czy prawa konkurencji. Niezmiernie istotne jest zatem 

określenie statusu prawnego danego podmiotu. W większości wypadków taka kwali-

                                                           
1 Oczywiście odpowiedź na to pytanie może być także analizowana na gruncie innych nauk, 

np.: w naukach społecznych (socjologia), humanistycznych (nauki o rodzinie) lub rolniczych.  
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fikacja nie nastręcza większych trudności. Dotyczy to spółek kapitałowych, osobo-

wych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni. Problemy z jednoznaczną kwalifikacją 

prawną dotykają podmiotów, których status, z uwagi na regulacje w wielu aktach 

prawnych został niedookreślony, implikując tym trudności interpretacyjne. Takim 

przykładem jest określenie statusu prawnego rolnika indywidualnego. Problema-

tyczne jest zagadnienie czy działalność osób indywidualnych w rolnictwie jest dzia-

łalnością gospodarczą i czy podmioty wykonujące tę działalność są przedsiębiorca-

mi w znaczeniu prawnym? Jednocześnie jeżeli rolnika można określić przedsiębior-

cą należy rozpatrywać go wyłącznie w charakterze mikroprzedsiębiorcy
2
, rolnicy 

zatrudniający bowiem powyżej 10 pracowników
3
, a tym bardziej osiągający obrót 

lub sumę bilansową na poziomie 2 mln euro zapewne w Polsce są nieliczni
4
.  

Na wstępie należy również odpowiedzieć na pytanie, jeżeli rolnik nie jest (mi-

kro)przedsiębiorcą to za kogo można go uznać? Obecny rolnik otrzymujący dopłaty 

z Unii Europejskiej, gospodarujący w coraz bardziej turbulentnych uwarunkowa-

niach to na pewno nie jest „chłop”, lub „kułak”, jak kiedyś określano osoby gospo-

darujące na roli. Czy określenie rolnik (osoba zajmująca się uprawą ziemi i roślin 

oraz hodowlą zwierząt) jest jednak właściwe, czy nie należy już w sensie ekono-

micznym określać rolników pojęciem farmer (osoba pracująca w gospodarstwie 

rolnym i nim zarządzająca), a może należy wprowadzić dla takich osób nowe okre-

ślenie – w pełni oddające specyfikę zawodową. 

Celem artykułu jest wskazanie, czy w obecnych uwarunkowaniach prawno-

ekonomicznych można rolnika indywidualnego uznać za przedsiębiorcę. 

 

 

Rolnik indywidualny w polskim systemie prawnym 

 

Rozważanie należy zacząć od pojęć terminologicznych oraz wskazania na to, 

że w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje jedna, uniwersalna dla tego syste-

mu definicja rolnika indywidualnego. De lege lata mamy do czynienia z chaosem 

terminologicznym, niezależnymi od siebie pojęciami, właściwymi dla jednego aktu 

prawnego, których interpretację systemową utrudnia operowanie przez ustawodawcę 

terminami rolnik, rolnik indywidualny oraz producent rolny. W celu lepszego zro-

zumienia materii, przedmiotowe rozważania zostaną przedstawione odrębnie dla 

prawa publicznego i prawa prywatnego. 

                                                           
2 D. Walczak, G. Voss, New possibilities of supporting Polish SMEs within the Jeremie Initia-

tive Managed by BGK, „Mediterranean Journal of Social Sciences” 2013, vol. 4, nr 9,  

s. 759–762. 
3 Oczywiście średniorocznie, niektóre gospodarstwa bowiem, zwłaszcza ogrodnicze,  

w sezonie najintensywniejszej pracy mogą zatrudniać taką liczbę osób.  
4 Chociaż należy zwrócić uwagę, że typologia małych i średnich przedsiębiorstw ma w każ-

dym kraju cechy indywidualne i określenie rolnika (mikro)przedsiębiorcą jest w większym 

zakresie podkreśleniem niewielkich rozmiarów prowadzonego biznesu niż odniesieniem do 

konkretnych wielkości granicznych. W. Piątkowski, Małe i średnie przedsiębiorstwa, „Acta 

Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 1999, nr 149, s. 84. 
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Prawo publiczne, według teorii wywodzących się z prawa rzymskiego, służy 

interesowi publicznemu, natomiast prawo prywatne urzeczywistnia interesy prywat-

ne. Według teorii podporządkowania, rozgraniczeniem jest charakter stosunku 

prawnego. Gdy występuje stosunek prawnej nadrzędności państwa i podporządko-

wania obywatela, to wtedy mamy do czynienia z prawem publicznym, gdy nato-

miast pozycja stron w ramach stosunku prawnego jest równa wówczas mamy do 

czynienia z prawem prywatnym
5
. Do norm przepisów prawa prywatnego, w ramach 

niniejszego artykułu zaliczono akty prawa administracyjnego, zaś do przepisów 

prawa prywatnego – normy prawa cywilnego. 

Ustalając status rolnika indywidualnego w zakresie prawa publicznego  

w pierwszej kolejności należy wskazać na definicję wprowadzoną do Ustawy z dnia 

11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
6
, zgodnie z którą za rolnika 

indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem 

wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, któ-

rych łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwa-

lifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której 

jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Z kolei w art. 6  

pkt. 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
7
, 

przez rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność 

rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również  

w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty 

prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Inne ustawy operują 

określeniem producent rolny:  

 Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producen-

tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności
8
,  

 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
9
, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 

gospodarskich
10

. 

Konstatując, na podstawie brzmienia przytoczonych norm prawnych należy 

wskazać, że na gruncie prawa publicznego, funkcjonuje definicyjny dualizm dla 

podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. W ujęciu legislacyjnym podmiotami 

prowadzącymi gospodarstw rolne mogą być osoby indywidualne lub osoby prawne  

i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Czy wskazane pod-

mioty są przedsiębiorcami w świetle prawa publicznego?  

Zakres przedmiotowy przedsiębiorcy i jego definicję zawiera Ustawa z dnia  

2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (u.s.d.g.).  

                                                           
5 E. Ochendowski, Prawo Administracyjne, TNOiK, Toruń 2006, s. 38. 
6 t.j. DzU 2012, poz. 803. 
7 t.j. DzU 2008, nr 50, poz. 291, z późn. zm. 
8 t.j. DzU 2012, poz. 86. 
9 DzU 2006, nr 52, poz. 379, z późn. zm. 
10 DzU 2005, nr 150, poz. 1249, z późn. zm. 
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Z uwagi na określenie w niej zasad korzystania z konstytucyjnej wolności i granic 

działalności gospodarczej, nazywana jest mianem konstytucji przedsiębiorczości,  

a jej rozwiązania powinny być brane pod uwagę w obszarze całego publicznego 

prawa gospodarczego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.s.d.g. przedsiębiorcą w rozumieniu 

ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca oso-

bą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we 

własnym imieniu działalność gospodarczą, którą zgodnie z art. 2 u.s.d.g. jest dzia-

łalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz działalność 

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, a także 

działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.  

Wskazane definicje za sprawą wyłączenia zawartego w art. 3 u.s.d.g., nie mają 

zastosowania do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych 

oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków 

domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych  

z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów, będących rolnikami 

wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego. 

Zatem ustawodawca w świetle u.s.d.g. odmówił statusu przedsiębiorcy rolni-

kom indywidualnym, choć jak słusznie wskazuje Jerzy Paweł Naworski, działalność 

określona w art. 3 u.s.d.g. (działalność wytwórcza w rolnictwie) ma charakter go-

spodarczy w znaczeniu art. 2 u.s.d.g. i mimo że art. 3 u.s.d.g. nie zalicza do grona 

przedsiębiorców rolników indywidualnych, to są nimi w obszarze prawa publiczne-

go, jeżeli przepisy poszczególnych ustaw nie stanowią inaczej (działalność rolnicza 

mieści się bowiem w definicji działalności gospodarczej określonej w art. 2 u.s.d.g. 

a ustawa wyłącza działalność rolniczą tylko z zakres stosowania danej ustawy)
11

. 

Nieco odmienny pogląd prezentuje Elżbieta Kremer, która wiąże status przedsię-

biorcy z możliwością uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców. Według niej 

osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne nie są przedsiębiorcami, gdyż zgod-

nie z u.s.d.g. nie mają możliwości dokonania wpisu do ewidencji przedsiębiorców
12

. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.s.d.g. przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą 

w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEDIG) albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców  

w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy 

będący osobami fizycznymi, uwzględniając wyłączenie art. 3 u.s.d.g., wpisowi nie 

podlegają osoby fizyczne prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie. Przyj-

mując zatem za kryterium możliwość dokonania wpisu do ewidencji CEDIG, nie 

można uznać rolników indywidualnych za przedsiębiorców, niemniej czy owe kryte-

rium jest właściwe, czy definitywnie rozstrzyga o prowadzonych rozważaniach? 

Uwzględniając znaczenie u.s.d.g. w systemie publicznego prawa gospodarcze-

go, wydaje się, że należy uznać zasadę, iż rolnik indywidualny w świetle prawa 

                                                           
11 J.P. Naworski, Status prawny rolnika indywidualnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 

2012, nr 10, s. 14. 
12 E. Kermer, Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego, Kraków 2003, s. 329. 
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publicznego nie jest przedsiębiorcą, niemniej jak wskazuje Paweł Blajer
13

, od tej 

zasady de lege lata w obszarze prawa publicznego są wyjątki. Przykładowo,  

w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2001 r. o cenach
14

, terminem przedsiębiorcy określono 

podmiot, o którym mowa w art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej, a także osobę prowadząca działalność wytwórczą w rolnic-

twie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, wa-

rzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Zbliżone uregulowania traktujące 

rolnika indywidualnego jako przedsiębiorcę albo obejmującego zakresem podmio-

towym tak jak przedsiębiorcę odnaleźć można również w innych ustawach
15

.  

Konkludując rozważania nad statusem prawnym rolnika indywidualnego,  

w prawie publicznym zwraca uwagę chaos w zakresie terminologii. Definicje okre-

ślenia rolnik, czy producent rolny zawarto w wielu ustawach z zakresu rolnictwa, 

ich zastosowanie dotyka jednak tylko danego aktu prawnego, gdyż zostały stworzo-

ne wyłącznie na jego potrzeby. Ustawy z zakresu rolnictwa, na potrzeby ich regula-

cji, zrównują w zakresie praw i obowiązków podmioty określane jako producenci 

rolni, czyli nieco generalizując normy definicyjne, podmioty będące osobami fi-

zycznymi, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, prowadzące gospodarstwo rolne. Takie ujęcie kontestuje z przyznaniem 

prawnego statusu przedsiębiorcy. Osoby prawne (spółki prawa handlowego) prowa-

dzące gospodarstwo rolne są przedsiębiorcą, zaś osoby fizyczne takiego statusu nie 

mają, choćby nawet ich działalność w zakresie produkcji rolnej była identyczna jak 

spółki prawa handlowego
16

.  

Do innych wniosków, co do statusu rolnika indywidualnego, prowadzi analiza 

przepisów prawa prywatnego tj. prawa cywilnego. Zgodnie z art. 43
1 

Kodeksu cy-

wilnego, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we 

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Pojęcie przedsiębiorcy 

kształtują dwa kryteria. Kryterium podmiotowe oraz funkcjonalne. W myśl pierw-

szego kryterium przymiot przedsiębiorcy przysługuje wszystkim podmiotom sto-

sunków cywilnych. Z kolei kryterium funkcjonalne sprowadza się do przedmiotu 

działalności podmiotu prawa cywilnego, tj. prowadzenia działalności gospodarczej 

lub zawodowej
17

. W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że cechą rozstrzygają-

cą w zakresie uzyskania statusu przedsiębiorcy w świetle prawa cywilnego jest pro-

wadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej, rozumianej jako profesjonalne 

prowadzenie działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany oraz 

                                                           
13 P. Blajer, Definicja i status rolnika indywidualnego jako przedsiębiorcy w prawie włoskim  

i polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, nr 3, s. 704. 
14 t.j. DzU 2013, poz. 385. 
15 Należą do nich: Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (DzU  

2001, nr 42, poz. 471, z późn. zm.); Ustawa z dnia 12 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. 

DzU 2002, nr 101, poz. 927); Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty  

w transakcjach handlowych (DzU 2013, poz. 403). 
16 A.W. Wiśniewski, Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu 

cywilnego – zagadnienia podmiotowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 6, s. 9. 
17 Szerzej, W. Popiołek, Przedsiębiorcy i ich oznaczenia, w: Kodeks cywilny Tom 1 – 

Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 214. 
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ciągły
18

. Czy działalność rolników indywidualnych wyczerpuje znamiona definicji  

z Kodeksu cywilnego? Spełniają oni kryterium podmiotowe, natomiast zaliczenie 

kryterium funkcjonalnego uzależnione jest od charakterystyki prowadzonego go-

spodarstwa rolnego – osiąganych przychodów, nakładów oraz organizacji pracy. 

Kodeks cywilny za gospodarstwo rolne uważa grunty rolne wraz z gruntami leśny-

mi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub 

mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi  

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (art. 55
3 

). Wskazana definicja nie przesądza 

czy gospodarstwo rolne spełnia kryterium funkcjonalne określone w art. 43
1
.  

W obecnej gospodarce rolnej można zaobserwować zróżnicowanie charakteru 

prowadzonych gospodarstw
19

. Funkcjonują gospodarstwa rolne produkujące wy-

łącznie w celach zaspokojenia własnych potrzeb, jako uzupełnienie innej działalno-

ści zawodowej ich właścicieli oraz gospodarstwa rolne produkujące towary na 

sprzedaż. Trafnie zauważa Paweł Blajer, że pierwsze z nich nie mają charakteru 

gospodarczego, brakuje w nich bowiem przesłanki działalności zarobkowej, stąd 

osoby je prowadzące nie są przedsiębiorcami. Odmienna sytuacja jest w drugim 

przypadku. W świetle art. 43
1 

k.c. osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne 

produkujące na zbyt, zgodnie z wykładnią literalną są przedsiębiorcami. Jakie mogą 

być implikacje takiej kwalifikacji? Otóż w odniesieniu do takich podmiotów należy 

stosować właściwe dla przedsiębiorców zasady prawa cywilnego, takie jak: krótsze 

terminy przedawnienia (art. 118 k.c.), zasady podwyższonego miernika staranności 

z art. 355 § 2 k.c., zakaz waloryzacji świadczeń pieniężnych określony w art. 358
1 

k.c., a także, zgodnie z art. 43
4
 – uznanie imienia i nazwiska za firmę.  

W zakresie przedmiotowych rozważań należy się zgodzić poglądami Jerzego 

Pawła Naworskiego
20

, że w świetle obecnych uregulowań rolnik indywidualny może 

być przedsiębiorcą w świetle prawa prywatnego, natomiast w zasadzie nie ma takie-

go statusu w prawie publicznym. Przedmiotem dyskusji może być postulat sformu-

łowany przez Pawła Blajera, zakładający rozciągnięcie na osoby fizyczne prowa-

dzące przychodowe gospodarstwa rolne statusu przedsiębiorcy także w obszarze 

prawa gospodarczego, w tym obowiązku wpisu do ewidencji CEDIG. Realizacja 

powyższego wymagałaby jedynie uchylenia art. 3 u.s.d.g.. Wydaje się, że w celach 

bezpieczeństwa i transparentności obrotu gospodarczego płodami rolnymi, poten-

cjalnym kontrahentom powinno przysługiwać prawo do informacji o osobach fi-

zycznych prowadzących gospodarstwo rolne, jak jest to realizowane w ramach

                                                           
18 Por. E. Gniewek, Kodeks cywilny – Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 214; 

W. Popiołek Przedsiębiorcy i ich oznaczenia…, s. 215. 
19 Określając pozycję rolnika należy wspomnieć o zróżnicowaniu polskiego rolnictwa, m.in. 

pod względem uzyskiwanych dochodów, wielkości ekonomicznej, struktury agrarnej, czy 

regionalnym. Szerzej w: R. Rudnicki, Działanie PROW „Renty strukturalne” a zmiany struk-

tury wielkościowej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2002–2010, Roczniki Naukowe 

SERIA, t. 15, z. 2, s. 313–318;  M.B. Pietrzak, D. Walczak, Changes in agrarian structure in 

Poland in 1921 and 2002 based on the example of selected provinces from three annexed 

territories, Roczniki Naukowe SERIA, t. 15, z. 4, s. 333–336; D. Walczak, Inwestycje  

w rodzinnych gospodarstwach rolnych jako forma gromadzenia kapitału emerytalnego, „Poli-

tyka Społeczna” 2011, nr 38, s. 54. 
20 J.P. Naworski, Status prawny rolnika indywidualnego..., s. 19. 
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ewidencji CEDIG.  

 

 

Przedsiębiorca w teorii ekonomii 

 

W ekonomii funkcjonuje wiele definicji przedsiębiorcy, a uznanie rolnika za 

przedsiębiorcę zapewne należy dokonać  na gruncie całej nauki (oczywiście w pracy 

zostaną przytoczone wybrane definicje). Według Ricky W. Griffina: „przedsiębiorcą 

jest ktoś, kto podejmuje działania objęte mianem przedsiębiorczości, czyli ktoś kto 

organizuje i prowadzi działalność gospodarczą oraz podejmuje ryzyko z nią związa-

ne”. Istotne jest, aby właściciel przedsiębiorstwa prowadził je samodzielnie, a nie 

wynajęty przez niego menedżer
21

. Joseph Schumpeter określa rolnika przedsiębior-

cą: „bez względu na to, czy rachuje tak precyzyjnie jak wielki przemysłowiec, czy 

też podejmuje decyzje na wpół świadomy, siłą przyzwyczajenia (na podstawie 

odziedziczonego doświadczenia)”
22

. Z kolei pierwszy pojęcia przedsiębiorca  

(entrepreneur) użył Richard Cantillon w 1755 roku i zdefiniował go jako osobę, 

która inwestuje, przekształca i zarabia lub ponosi stratę. Innymi słowy przedsiębior-

ca kupuje surowce po określonej cenie, wartość dodaną tworzy w procesie transfor-

macji, a następnie sprzedaje towary po cenie, której nie znał w momencie podejmo-

wania decyzji o rozpoczęciu produkcji
23

. A. David Silver uważa, że przedsiębiorcy 

to ludzie, którzy uczą się specjalnych osobistych zdolności, mają szczególną wiedzę 

na temat technologii, procesów, rynku, produktów, systemów i swej branży, a także 

mają znaczący wpływ na gospodarczą, społeczną, kulturalną oraz polityczną scenę  

w swoim kraju
24

. Dla Jeana-Baptisty Saya przedsiębiorca to: „ktoś (kto) korzysta  

z tych wiadomości, żeby stworzyć produkt użyteczny. Jest to rolnik, rękodzielnik 

czy kupiec; lub jeśli się chce ich wszystkich określić wspólnym mianem, jest to 

przedsiębiorca przemysłowy, ten, co zamierza stworzyć dla siebie, dla własnego 

zysku i na własne ryzyko jakikolwiek produkt”. Say twierdzi również, że na prze-

mysł składają się trzy odrębne czynności: zbadanie naturalnych właściwości produk-

tu, zastosowanie tych wiadomości do pożytecznego użytku oraz wykonanie nie-

zbędnych prac – u Saya (1767–1832) wspomniano oczywiście o pracach ręcznych
25

. 

W definicji dostępnej na stronach internetowych The Economist możemy przeczy-

tać, że przedsiębiorca to osoba, która ma duszę kapitalisty, zdolność do zagospoda-

rowania czynników produkcji celem produkcji „czegoś” wartościowego oraz po-

                                                           
21 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1996, s. 730–731. 
22 A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 6.  
23 K. Raman, R.N. Anantharaman, S. Ramanathan, Environmental, personality and potiva-

tional factors: a comparison study between women entrepreneurs and women non entrepre-

neurs in Malaysia, „International Journal of Business and Management” 2013, vol. 8, nr 13,  

s. 16.  
24 A.D. Silver, The entrepreneurial life: how to go for it and get it, John Wiley & Sons, New 

York 1983, za: K. Raman, R.N. Anantharaman, S. Ramanathan, Personality and motivation-

al..., s. 18. 
25 J.B. Say, Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960, s. 118–119. 
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dejmuje ryzyko w pogoni za zyskiem
26

. Z kolei dla Ludwiga von Misesa: „Przedsię-

biorca może osiągnąć zysk jedynie wtedy, gdy przewiduje przyszłe warunki trafniej 

niż inni przedsiębiorcy”
27

. Janusz Beksiak za przedsiębiorcę uważa osobę podejmu-

jącą na własny rachunek decyzję o użyciu czynników wytwórczych do produkowa-

nia dóbr na rynek
28

. 

Odpowiadając na postawione na wstępie pytanie, należy podkreślić za Gerar-

dem McElwee, że podstawowym błędem w takich analizach jest uznawanie rolni-

ków za grupę jednolitą, a grupa ta, jak już wspomniano, zarówno pod względem 

uzyskiwanych dochodów, źródła utrzymania, rodzaju i wielkości produkcji, wy-

kształcenia rolnika, towarowości produkcji
29

 czy posiadanego kapitału wymaga 

uwzględnienia jej specyfiki i zróżnicowania
30

.  

Podsumowując można stwierdzić, że niewątpliwie rolnicy produkujący na ry-

nek są mikroprzedsiębiorcami, bowiem: 

 prowadząc produkcję rolną narażeni są na ryzyko, 

 gospodarstwo rolne, jako źródło utrzymania rodziny, prowadzą samodzielnie 

(ewentualnie z własną rodziną) w sposób zorganizowany i ciągły
31

 w celu uzy-

skania odpowiedniego dochodu, 

 celem osiągnięcia odpowiedniej stopy zwrotu inwestują w gospodarstwo rolne; 

popularne w tym środowisku są sformułowania „jakie ziarno, taki snopek” czy 

„ziemi nie oszukasz”, co wskazuje na wiedzę o relacji nakładu do efektu, 

 posiadają know-how na temat produkcji rolnej, często innowacyjne, np. odno-

szące się do rodzaju posiadanych gleb, itp. 

Rolników natomiast, którzy produkują wyłącznie na własne potrzeby, nie my-

ślą o zysku z produkcji rolnej i dla których prowadzenie gospodarstwa rolnego nie 

jest głównym źródłem dochodu za takich uznać nie można. Posiadają oni grunty 

rolne: aby korzystać z dopłat unijnych, być ubezpieczonym w KRUSie, odziedziczy-

li je po przodkach, zakupili jako inwestycję lub po prostu nie maja innej alternatywy 

zawodowo-społecznej
32

. Niestety w Polsce jest zbyt wielu rolników nieprzedsiębior-

ców, a zbyt mało przedsiębiorców. Prowadzi to do zwiększonych wydatków na 

                                                           
26 Hasło Entrepreneur, „The Economist”, http://www.economist.com/economics-a-to-z 

(20.10.2013). 
27 L. von Mises, Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007, s. 254. 
28 Szczególnie u rolników istotne jest określenie „na własny rachunek”, każde działanie ma 

bowiem swoje odzwierciedlenie w sytuacji całej rodziny zamieszkującej wspólnie  

w gospodarstwie rolnym. J. Beksiak, Wybór przedsiębiorcy, w: Ekonomia, red. J. Beksiak, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 65. 
29 Towarowość produkcji oznacza udział produkcji przeznaczonej na sprzedaż w ogólnej 

produkcji gospodarstwa rolnego. 
30 G. McElwee, Farmers as entrepreneurs: developing competitive skills, „Journal of Deve-

lopmental Entrepreneurship” 2006, vol. 11, nr 3, s. 202. 
31 Specyfika działalności rolniczej nie pozwala na prowadzenie gospodarstwa w inny sposób 

niż zorganizowany i ciągły. 
32 Należy podkreślić, że uznanie za przedsiębiorcę osoby fizycznej nie jest uzależnione od 

wielkości lub dochodowości prowadzonego biznesu. 
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pomoc kierowaną do tych nieprodukujących, nieosiągających wystarczających do-

chodów.   

 

 

Podsumowanie 

 

Uznanie rolnika za przedsiębiorcę nie jest uzależnione wyłącznie od dyscypli-

ny naukowej, zgodnie z którą dokonuje się klasyfikacji, ale również może zależeć 

od szczegółowych założeń i kierunku badań. Należy jednak podkreślić, że zarówno 

ekonomia, jak i prawo w coraz szerszym zakresie uznaje rolnika produkującego na 

rynek za przedsiębiorcę, a literalne wyłączenie działalności rolniczej w ustawie  

o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu stosowania tej ustawy 

potwierdza tylko, że może być ona za takową uznana również w prawie publicznym.  

Gdyby jednak rolnicy oficjalnie byli uznani za przedsiębiorcę zapewne nie 

mogliby korzystać z wielu preferencyjnych form wsparcia, na które nie mogą liczyć 

zwykli przedsiębiorcy. Obecne regulacje dotyczące rolnika indywidualnego stawiają 

go w uprzywilejowanej sytuacji w porównaniu do pozostałych przedsiębiorców. 

Jako przykłady można wskazać regulacje w zakresie kontrastu między stawkami  

w podatku rolnym a podatku od nieruchomości, zryczałtowany zwrot podatku dla 

rolników dokonujących dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku VAT, 

preferencje w zakresie podatku akcyzowego, w zakresie ubezpieczeń społecznych  

i zdrowotnych oraz wyłączenie podatku od osób fizycznych. Finalnie mamy do 

czynienia ze znacznym podmiotowym zróżnicowaniem praw i obowiązków dla 

identycznego przedmiotu działalności, co kontrastuje z konstytucyjną zasadą równo-

ści wobec prawa. 

 

 
Literatura 

 

Beksiak J., Wybór przedsiębiorcy, w: Ekonomia, red. J. Beksiak, Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa 2000. 

Blajer P., Definicja i status rolnika indywidualnego jako przedsiębiorcy w prawie włoskim  

i polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, nr 3. 

Gniewek E., Kodeks cywilny – Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006. 

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996. 

Kermer E., Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego, Kraków 2003. 

McElwee G., Farmers as entrepreneurs: developing competitive skills, „Journal of Develop-

mental Entrepreneurship” 2006, vol. 11, nr 3. 

Naworski J.P., Status prawny rolnika indywidualnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, 

nr 10. 

Ochendowski E., Prawo Administracyjne, TNOiK, Toruń 2006. 

Piątkowski W., Małe i średnie przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeco-

nomica 1999, nr 149. 

Pietrzak M.B., Walczak D., Changes in agrarian structure in Poland in 1921 and 2002 based 

on the example of selected provinces from three annexed territories, Roczniki Naukowe 

SERIA, t. 15, z. 4. 

Popiołek W., Przedsiębiorcy i ich oznaczenia, w: Kodeks cywilny. Tom 1 – Komentarz, red.  

K. Pietrzykowski, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008. 



 Rolnik indywidualny... 163 

 

Raman K., Anantharaman R.N., Ramanathan S., Environmental, personality and motivational 

factors: a comparison study between women entrepreneurs and women non entrepre-

neurs in Malaysia, „International Journal of Business and Management” 2013, vol. 8, nr 

13.  

Rudnicki R., Działanie PROW „Renty strukturalne” a zmiany struktury wielkościowej gospo-

darstw rolnych w Polsce w latach 2002–2010, Roczniki Naukowe SERIA, t. 15, z. 2. 

Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1960. 

Schumpeter A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960. 

Silver A.D., The entrepreneurial life: how to go for it and get it, John Wiley & Sons, New 

York 1983. 

The Economist, http://www.economist.com/economics-a-to-z (20.10.2013). 

Von Mises L., Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007. 

Walczak D., Inwestycje w rodzinnych gospodarstwach rolnych jako forma gromadzenia 

kapitału emerytalnego, „Polityka Społeczna” 2011, nr 38. 

Walczak D., Voss G., New possibilities of supporting Polish SMEs within the Jeremie Initia-

tive Managed by BGK, „Mediterranean Journal of Social Sciences” 2013, vol.  

4, nr 9. 

Wiśniewski A.W., Stan prywatnego prawa gospodarczego a optymalna wizja kodeksu cywil-

nego – zagadnienia podmiotowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 6. 

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. DzU 2008, nr 50, 

poz. 291, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 12 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. DzU 2002, nr 101, poz. 927). 

Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (DzU 2001, nr 42, poz. 

471, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2001 r. o cenach (t.j. DzU 2013, poz. 385). 

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. DzU 2012, poz. 803). 

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t.j. DzU 2012, 

poz. 86). 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej (DzU 

2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

(DzU 2005, nr 150, poz. 1249, z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DzU 2006, nr 52, poz. 379,  

z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (DzU  

2013, poz. 403). 

 

 
AN INDIVIDUAL FARMER – A (MICRO)-ENTREPRENEUR, OR A FARMER – 

ECONOMIC AND LEGAL ANALYSIS 

 

Summary 

 

Answering the question whether a farmer is an entrepreneur or not is not an easy task. 

Firstly, the answer should be considered within multiple disciplines. The terms ‘farmer’ and 

‘entrepreneur’ are defined differently by lawyers and differently by economists. However, 
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within the discussed disciplines farmers may have various definitions which treat them as 

entrepreneurs or as farmers exclusively (then as whom?). Summarising, it must be empha-

sised that an increasing number of analyses, elaborations, or experts’ reports regard framers as 

entrepreneurs - maybe not precisely defined by relevant regulations but still as entrepreneurs. 

 

Keywords: farmer, micro-entrepreneur, agriculture 

 

Translated by Damian Walczak 
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Politechnika Poznańska 

 

 

DOJRZAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

– WYBRANE PROBLEMY 

 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest przedstawienie głównych przyczyn prowadzenia działalno-

ści gospodarczej przez osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia. Podjęto w nim 

również próbę przedstawienia głównych ograniczeń i perspektyw rozwoju tego 

zjawiska. 

W Polsce od wielu lat obserwuje się zbyt wczesną dezaktywizację zawodową 

starszych ludzi. Konieczne zatem staje się wprowadzanie różnego typu instrumen-

tów polityki państwa wspierających prowadzenie działalności gospodarczej przez 

osoby w dojrzałym wieku. Obecna sytuacja społeczna i gospodarcza oraz perspek-

tywa rozwoju demograficznego Polski na najbliższych kilkanaście lat wymagają 

większego zainteresowania omawianym problemem. 

 

Słowa kluczowe: dojrzała przedsiębiorczość, starzenie się społeczeństwa, przed-

wczesna dezaktywizacja zawodowa, wspieranie przedsiębiorczości  

 

 

Wprowadzenie 

 

Demograficzne starzenie się społeczeństw spowodowane wydłużaniem się ży-

cia ludzkiego jest procesem nieuchronnym i nieodwracalnym. W roku 1950 tylko 

8% ludności na świecie miało powyżej 60 lat, w 2013 ludzi w tym wieku było już 

12%, a szacuje  się, że będzie ich aż 21% w 2050 roku
1
. Zatem relatywna wielkość 

populacji osób starszych podwoi się. Starzenie ludności w Europie będzie jednak 

dużo intensywniejsze niż średnio na świecie. Prognozuje się, że w 2050 roku co 

trzeci Europejczyk będzie miał co najmniej 65 lat
2
. 

W Polsce od wielu lat pogarsza się współczynnik obciążenia demograficznego. 

W 2011 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 57 osób w wieku 

nieprodukcyjnym, podczas gdy w 2000 roku było ich 64 (w 1990 r. – 72)
 3

. Progno-

zy demograficzne dla Polski mają niestety bardzo negatywny charakter. Według 

                                                           
1
 World population prospects: the 2012 revision, highlights and advance tables, United Na-

tions, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2013, s. 6. 
2
 D. Samoń, Starzenie się ludności to nie katastrofa, Analiza FOR nr 8/2012, 29.08.2012, s. 3. 

3
 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 r., GUS, Departament 

Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2013, s. 15. 
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Komisji Europejskiej w 2060 roku liczebność populacji w wieku powyżej 65 lat 

będzie stanowiła ponad 60% populacji osób w wieku produkcyjnym (obecnie sta-

nowi ok. 20%)
4
. Gwałtowny wzrost tego współczynnika obciążenia demograficzne-

go zaledwie w ciągu 50 lat pokazuje, że nawet dopływ imigrantów nie rozwiązałby 

w długim okresie problemów starzenia demograficznego w Polsce. Z kolei emigra-

cja zarobkowa może tę negatywną sytuację pogorszyć. Proces starzenia demogra-

ficznego ma również odzwierciedlenie we wzroście z 31% w 2010 roku do progno-

zowanych 99% w 2060 roku współczynnika obciążenia ekonomicznego
5
 (będącego 

relacją ogółu osób niepracujących w wieku powyżej 65 lat do ogółu osób pracują-

cych wieku produkcyjnym). Oznacza to, że konsumpcja coraz liczniejszego pokole-

nia emerytów będzie musiała być sfinansowana z pracy coraz mniej licznego poko-

lenia pracujących. Sytuacja ludnościowa Polski jest zatem trudna i w najbliższym 

okresie nie należy oczekiwać znaczących pozytywnych zmian.
 

Przedstawiona sytuacja demograficzna jasno wskazuje na konieczność zwięk-

szenia aktywności zawodowej osób w dojrzałym wieku. Dane Eurostat wskazują na 

dużą dysproporcję średniej wieku emerytalnego w poszczególnych krajach człon-

kowskich. Warto podkreślić to, że Polska w tym zestawieniu zajmuje ostatnie miej-

sce. Obecnie przeciętny Polak kończy pracę zawodową w wieku 57 lat. Dodatkowo 

stopa zatrudnienia w grupie wiekowej 55–64 lata wynosi w naszym kraju zaledwie 

34%, podczas gdy w Finlandii, Szwecji, Belgii, Estonii oraz Wielkiej Brytanii, gdzie 

średnia wieku w którym przechodzi się na emeryturę wynosi ponad 63 lata, wskaź-

nik ten wynosi blisko 70%
6
. Wcześniejsza niż w pozostałych państwach europej-

skich dezaktywizacja zawodowa Polaków wynika między innymi z dotychczaso-

wych przywilejów emerytalnych, np. dla górników, kolejarzy i służb mundurowych. 

Od stycznia 2013 roku wiek emerytalny jest w Polsce stopniowo wydłużany. Wszy-

scy mężczyźni będą pracować do 67 roku życia od 2020 roku, kobiety – od 2040 

roku.  

 

Zjawisko „dojrzałej przedsiębiorczości” 

 

Problem aktywności zawodowej i prowadzenia działalności gospodarczej przez 

osoby starsze można wyjaśnić na podstawie różnych teorii społecznego starzenia 

się
7
. Przykładem jest teoria wycofania 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 zaangażo-

wanych w różne relacje społeczne. Wskazuje również na trudności ze znalezieniem 

nowych ról społecznych dla utraconych, wskutek przejścia na emeryturę. Z kolei 

                                                           
4 The 2012 ageing report: underlying assumptions and methodologies, „European Economy” 

2011, nr 4. 
5 Ibidem. 
6 Aktywność zawodowa osób z grupy 50 plus, 2012, Biuletyn Obserwatorium Regionalnych 

Rynków Pracy, nr 17, www.obserwatorium.pracodawcyrp.pl (31.09.2013). 
7 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.  
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teoria modernizacji koncentruje się na zjawisku obniżania się statusu społecznego 

osób starszych, wynikającego z przemian cywilizacyjnych. Postęp techniczny auto-

matycznie obniża bowiem konkurencyjność starszych pracowników, mniej chętnych 

do podnoszenia swych kwalifikacji zawodowych i powoduje wycofywanie się ich  

z rynku pracy.  

Z badań przeprowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego w Polsce 

wynika, że wśród osób aktywnych zawodowo w wieku 50–59/64 lata w 2012 roku 

aż 11% prowadziło własną pozarolniczą działalność gospodarczą (warto też dodać, 

że 9% prowadziło działalność rolniczą)
8
. Ponadto z badań przeprowadzonych wśród 

osób niepracujących w wieku powyżej 50 lat w województwie łódzkim wynika, że 

63% osób chciałoby w przyszłości założyć działalność gospodarczą
9
. 

Interesujące jest to, że w krajach wysoko rozwiniętych menedżerowie w śred-

nim wieku rezygnują z dobrze płatnych stanowisk w dużych firmach, by uruchomić 

własną firmę, wykorzystując zdobyte wcześniej doświadczenia i kontakty oraz do-

brą znajomość branży, dzięki którym mają oni większe szanse na osiągniecie sukce-

su niż ludzie młodzi, zakładający przedsiębiorstwo zaraz po studiach. Według badań 

przeprowadzonych w 2010 roku we Francji, 17% osób w wieku powyżej 50 lat 

zadeklarowało chęć założenia własnego przedsiębiorstwa krótko przed lub na eme-

ryturze
10

. 

Przejście na emeryturę zalicza się do najbardziej stresogennych wydarzeń  

w życiu człowieka i oznacza zmianę trybu życia oraz łączy się z ułożeniem na nowo 

relacji z rodziną i otoczeniem społecznym. Z badań ankietowych CBOS-u z 2012 

roku wynika, że tylko 11% osób emerytów pracuje zarobkowo, w tym zaledwie 2% 

prowadzi własne przedsiębiorstwo, a 69% niepracujących emerytów nie jest wcale 

zainteresowanych podjęciem pracy. Jednak aż 87% obecnych 30-, 40- i 50-latków 

planuje na emeryturze nadal pracować, a 24% chciałoby prowadzić działalność 

gospodarczą
11

. 

Wysoki odsetek ludności starszej w populacji jest wynikiem współczesnych 

procesów społeczno-gospodarczych i powinien być traktowany raczej jako wyzwa-

nie, a nie jako zagrożenie. Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym staje 

się zatem coraz ważniejszym problemem, na który wpływają trzy rodzaje czynni-

ków. Pierwsze wynikają ze specyficznych cech tej grupy społecznej (w tym ich 

skłonności do podjęcia działalności gospodarczej).  Druga grupa czynników związa-

na jest z nastawieniem pracodawców do zatrudniania ludzi starszych. Ponadto na 

aktywność gospodarczą osób wieku dojrzałym wpływa polityka  wspierania przed-

siębiorczości oraz regulacje prawne. Oczywisty jest fakt wzajemnego oddziaływania 
tych czynników. Poza tym większość z nich jest niemierzalna lub trudno mierzalna. 

                                                           
8 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, raport podsumowujący III edycję 

badań BLK z 2012 r., red. J Górniak, PARP, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa 2013. 
9 PI Aktywni Seniorzy, raport z badań końcowych, Fundacja Ekspert-Kujawy, www.fundacja. 

ekspert-kujawy.pl (30.10.2013). 
10 http://www.apce.com /cid111670 /les-seniors-et-la- creation-d -entreprise.html?pid=337 

(30.10.2013). 
11 Sposoby spędzania czasu na emeryturze. Komunikat z badań, BS/106/2012, CBOS, War-

szawa, s. 2. 



168 Małgorzata Rembiasz  

 

W dalszej części artykułu w ogólny sposób zostaną przedstawione wymienione 

determinanty. 

 

Cechy i postawy ludzi w wieku dojrzałym jako determinanty podejmowania  

i prowadzenia działalności gospodarczej  

 

Nie ma również wątpliwości, że skłonność do podejmowania pracy wynika  

z cech osobowości. W kontekście prowadzenia działalności gospodarczej osoby  

w wieku powyżej 50 lat w porównaniu z osobami młodszymi cechują się: 

 większą ostrożnością i raczej asekuracyjnym podejściem do sytuacji konflik-

towych,  

 mniejszą skłonnością do spontanicznych zachowań i podejmowania ryzyka, 

 niższą kreatywnością i otwartością na zmiany, 

 umiejętnością dostrzegania szerszego spektrum problemów wynikającą  

z wcześniejszych doświadczeń życiowych, 

 mniejszą pewnością siebie w umiejętnościach autoprezentacji. 

Część z wymienionych cech może faktycznie hamować przedsiębiorcze za-

chowania. Należy jednak stwierdzić, że osoby dojrzałe postrzegane są na ogół jako 

bardziej wiarygodne i godne zaufania, a to z kolei sprzyja budowaniu trwałych kon-

taktów biznesowych. 

Warto tu przytoczyć wyniki badań dotyczących zmian cech osobowości, po-

stępujących z wiekiem. Przez cały okres narastają takie cechy jak: mądrość życiowa 

(umiejętność określania sposobu działania i ścieżki postępowania w nowych sytu-

acjach) pamięć długookresowa oraz doświadczenie życiowe i zawodowe. Z obiek-

tywnych przyczyn obniża się natomiast z wiekiem szybkość działania i fizyczne 

możliwości
12

. Rodzaj i wymiar prowadzonej działalności gospodarczej powinno się 

zatem dostosować do specyficznych cech osobowości związanych z wiekiem. 

Do uwarunkowań aktywności zawodowej ludzi w dojrzałym wieku należy 

ogólny stan zdrowia. W badaniach przeprowadzonych w 2009 roku w wojewódz-

twie kujawsko-pomorskim w omawianej grupie wiekowej swój stan zdrowia jako 

bardzo dobry i dobry określiło ponad 36% respondentów. Przy czym 25,5% bada-

nych musiało z powodu niepełnosprawności zrezygnować z pracy lub ją ograniczyć. 

Co ważne konieczność ograniczenia lub rezygnacji z pracy nie wykazywała związku 

z wiekiem ankietowanych
13

. Ponadto z przytoczonych już wcześniej badań w ra-

mach Bilansu Kapitału Ludzkiego wynika, że tylko dla 7% przedsiębiorców w wie-

ku 50–59/64 lata zły stan zdrowia stanowił główne utrudnienie lub powód do zakoń-

czenia działalności gospodarczej
14

. 
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 Elastyczne Formy Zatrudnienia – efektywne zarządzanie zasobami rynku pracy, 2007, 

STOS, Warszawa–Kraków, s. 7.  
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 E. Dolny, Determinanty kontynuowania pracy i aktywizacji zawodowej osób w starszym 

wieku, w: Determinanty aktywności zawodowej osób starszych, red. Z. Wiśniewski, Dom 

Organizatora, Toruń 2009, s. 123–127.  
14

 S. Czarnik, K. Turek, Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków, PARP, Uniwersy-

tet Jagielloński, Warszawa 2013, s. 54. 
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Kolejnym ważnym uwarunkowaniem podejmowania i kontynuowania działalności 

gospodarczej jest sytuacja rodzinna omawianej grupy wiekowej. Należy zauważyć, 

że osoby te bardzo często świadczą usługi opiekuńcze w stosunku do członków 

rodziny: rodziców, współmałżonków, dzieci oraz wnuków. Konieczność wykony-

wania tych usług może stanowić motywację do skrócenia okresu aktywności zawo-

dowej, szczególnie w wypadku kobiet.  

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na aktywność gospodarczą ludzi  

w dojrzałym wieku jest ich sytuacja materialna uwarunkowana dochodami gospo-

darstwa domowego, do którego należą. Według sondażu przeprowadzonego przez 

CBOS w 2010 roku prawie co drugi ankietowany w starszym wieku (46%) żył na 

średnim poziomie, a tylko 6% uznało swoją sytuację finansową za bardzo złą, po-

nieważ miało problemy z zaspokojeniem nawet podstawowych potrzeb
15

. Przejście 

na emeryturę wiąże się na ogół ze znacznym zmniejszeniem dochodów oraz utratą 

prestiżu społecznego i pozycji w rodzinie. Trudno się zatem dziwić, że część osób 

nie chce rezygnować z dotychczasowego standardu życia i nie chcąc korzystać  

z pomocy państwa lub rodziny, stara się podjąć lub kontynuować działalność gospo-

darczą, która umożliwia im dalsze pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Niewy-

sokie emerytury należy zatem traktować jako czynnik zwiększający poziom przed-

siębiorczości ludzi starszych. Wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce dla 

większości świadczeniobiorców nie jest satysfakcjonująca. Według danych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS  

w marcu 2013 roku wyniosła 1907,99 zł, przy czym dla populacji mężczyzn była to 

kwota 2329,89 zł, zaś dla populacji kobiet  1620,80 zł. Największa liczba świad-

czeniobiorców pobierała natomiast emeryturę w wysokości 1481,87 zł
16

.  

Na możliwość kontynuowania aktywności zawodowej po 50. roku życia istot-

ny wpływ mają również kwalifikacje zawodowe. W wyniku dokonującego się po-

stępu społeczno-cywilizacyjnego poziom wykształcenia ludności starszej jest niższy 

niż młodszej. Oczywistą przewagę ludzi w wieku okołoemerytalnym stanowi jednak 

doświadczenie zdobyte podczas długoletniej pracy zawodowej. Stanowi ono szansę 

na prowadzenie działalności gospodarczej szczególnie w dziedzinach, w których 

brakuje młodszych specjalistów.  

Osoby w dojrzałym wieku mają zazwyczaj fachową wiedzę i doświadczenie 

zawodowe sprzyjające prowadzeniu działalności gospodarczej, ale jednocześnie 

brakuje im: wiary we własne możliwości i umiejętności zarządzania oraz wystarcza-

jących zasobów finansowych. Ważne jest zatem, aby starały się przezwyciężać te 

ograniczenia, korzystając z dostępnych szkoleń wspierających dojrzałą przedsię-

biorczość.  

Podsumowując należy również zauważyć, że osoby o wyższym poziomie kwa-

lifikacji, wykonujące interesującą pracę i zaangażowane w jej wykonywanie będą 

chciały jak najdłużej prowadzić własną firmę w przeciwieństwie do osób o niskich 
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 Obraz typowego Polaka w starszym wieku. Komunikat z badań, BS/2/2010, CBOS, War-

szawa, s. 4.  
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 Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2013 
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kwalifikacjach wykonujących ciężkie prace fizyczne. Dotyczy to szczególnie osób, 

które prowadzenie przedsiębiorstwa traktują z pasją i stanowi ono dla nich nie tylko 

źródło dochodów, ale także środek do realizacji życiowych ambicji i planów.  

W 2012 roku w Polsce aż 21% wśród aktywnych zawodowo osób w wieku 50–

59/64 lata, z dyplomami wyższych uczelni miało własne firmy
17

. Należy jednak 

pamiętać, że niekorzystne rozwiązania prawne niezależnie od osobistych preferencji 

będą zmuszały je do rezygnacji z dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Sytuacja osób powyżej 50. roku życia na rynku pracy  

 

Sytuację na rynku pracy należy traktować jako najważniejszy zewnętrzny 

czynnik, określający skłonność do kontynuowania lub podejmowania działalności 

gospodarczej w dojrzałym wieku. Osoby bezrobotne w wieku powyżej 50 lat  mają 

na ogół duże problemy ze znalezieniem pracy. W II kwartale 2013 roku w Polsce 

stanowiły one aż 23,3% ogółu bezrobotnych
18

. Wzrost liczby bezrobotnych po 55. 

roku życia wynika m.in. z likwidacji wcześniejszych emerytur na początku 2009 

roku oraz kryzysu gospodarczego, który spowodował konieczność obniżania kosz-

tów w przedsiębiorstwach, wyrażającą się ograniczeniem zatrudnienia. 

Złą sytuację na ryku pracy pogłębia negatywne nastawienie pracodawców do 

zatrudniania starszych osób. Objawia się ono  postrzeganiem starszych pracowni-

ków jako mniej produktywnych, trudniej przystosowujących się do zmian i mało 

chętnych do podnoszenia kwalifikacji. Wielu pracodawców uważa, że starsi pra-

cownicy nie pasują do młodych, dynamicznych zespołów. Ich zdaniem tylko młodzi 

pracownicy świadczą o prężności i nowoczesności przedsiębiorstwa. Niechęć praco-

dawców do zatrudniania osób starszych może wynikać również z rosnących, wraz ze 

stażem pracy i doświadczeniem pracownika, kosztów pracy wyrażających się wyż-

szymi oczekiwaniami płacowymi.  

Obawę u pracodawców budzą również zbyt restrykcyjne przepisy ochrony za-

trudnionych. Na przykład w Polsce gwarancja zatrudnienia osób w wieku przedeme-

rytalnym wynosi 4 lata. Wielu przedsiębiorców szczególnie z sektora małych i śred-

nich przedsiębiorstw nie chce zatrudniać starszych, mając na uwadze perspektywę 

pogorszenia się sytuacji finansowej ich firm i związane z tym trudności ze zwolnie-

niem pracownika objętego ochroną. Dodatkowo osoby, które nabyły prawo do eme-

rytur pomostowych mają możliwość dwukrotnego skorzystania z gwarancji zatrud-

nienia
19

. 

Przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach badania dowiodły ponadto, że 

pracodawcy nadal rzadko zwracają uwagę na problemy związane z zarządzaniem 

wiekiem. Według przeprowadzonych badań w polskich przedsiębiorstwach więk-

szość zatrudnionych uważa, że ich pracodawcy nie oferują żadnych rozwiązań po-

magających w stopniowym przechodzeniu na emeryturę. Tylko 19% stwierdziło, że, 
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ma możliwość skorzystania z opcji przejścia z pełnego na niepełny wymiar czasu 

pracy, 13% może zmienić pracę na mniej stresującą lub wyczerpującą fizycznie  

a 12% ankietowanych podało, że pracodawca zapewnia szkolenia w celu zmiany 

kwalifikacji zawodowych
20

. Wydaje się, że prowadzenie własnej działalności go-

spodarczej stwarza większe możliwości stopniowego, dostosowanego do indywidu-

alnych możliwości i preferencji zakończenia aktywności zawodowej. 

O dominującej roli czynnika w postaci sytuacji na rynku pracy warunkującego 

rozwój przedsiębiorczości osób powyżej 50 roku życia świadczą również badania 

przeprowadzone w województwie pomorskim wśród osób, które po 50 roku życia 

rozpoczęły działalność gospodarczą. Zgodnie z tymi badaniami jako główny motyw 

do zakładania własnego przedsiębiorstwa aż 81% badanych podało trudności  

w znalezieniu pracy, a 5%  strach przed utratą pracy
21

. Można zatem stwierdzić, że 

niekorzystna dla osób w dojrzałym wieku sytuacja na rynku pracy wręcz wymusza 

zakładanie jednoosobowych przedsiębiorstw, umożliwiających ich właścicielom 

zdobycie środków na własne utrzymanie.  



Wspieranie „dojrzałej przedsiębiorczości”  element polityki przeciwdziałania 

dezaktywizacji zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym 

 

W związku z szybko postępującym procesem starzenia się społeczeństwa, co-

raz częściej problemy osób po 50. roku życia podnoszone są w dyskusjach na po-

ziomie Komisji Europejskiej. Przykład stanowi komunikat „Demograficzna przy-

szłość Europy  przekształcić wyzwania w nowe możliwości”
22

, w którym jako 

drugi z pięciu głównych celi określono: „wspieranie zatrudnienia w Europie poprzez 

tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy oraz poprzez przedłużenie i jakościową 

poprawę okresu aktywności zawodowej” odnoszący się  do aktywnej polityki rynku 

pracy, skierowanych do osób powyżej 55. roku życia oraz do zmian, mających na 

celu usunięcie zachęt do wczesnego opuszczania rynku pracy. W wielu krajach Unii 

Europejskiej na szeroką skalę tworzy się i wdraża różnego rodzaju przedsięwzięcia 

na rzecz utrzymania zatrudnieniu bądź włączenia w nie pracobiorców w dojrzałym 

wieku. 

W niewielu państwach istnieją jednak konkretne programy skierowane do 

osób, w omawianej grupie wiekowej, pragnących założyć własną firmę. Przyszli 

przedsiębiorcy mogą jednak korzystać z wielu innych ogólnodostępnych inicjatyw 

wpierających rozwój przedsiębiorczości
23

. Wyjątkiem jest zatem poświęcona dojrza-

łej przedsiębiorczości, powstała z inicjatywy księcia Walii, organizacja: The Prin-

ce’s Initiative for Mature Enterprise
24

, będąca członkiem wpieranej przez UE orga-

                                                           
20

 Zmiana oblicza emerytur. Raport o gotowości emerytalnej Polaków, 2013, AGEON, 

www.ageon.pl (15.09.2013), s. 13. 
21

 P. Kubicki, Dojrzała przedsiębiorczość  innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej 

osób 50+. Podsumowanie badań empirycznych, http://www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl 

(15.10.2013). 
22

 Demograficzna przyszłość Europy  przekształcić wyzwania w nowe możliwości, Komisja 

Europejska, Bruksela 2006, http://eur-lex.europa.eu (30.10.2013). 
23 http://www.perspective45.lu (12.10.2013). 
24 http://www.prime.org.uk (12.10.2013). 
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nizacji Senior Enterprise
25

.  Od 1999 roku pomogła ona ponad 25 tys. bezrobotnym 

lub zagrożonym utratą pracy osobom powyżej 50. roku życia w założeniu własnej 

firmy. Organizacja ta oferuje bezpłatne warsztaty i szkolenia a także dotacje na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. W Niemczech działa z kolei organizacja 

„Gründer 50plus”
26

, promująca samozatrudnienie wśród osób w wieku okołoemery-

talnym, głównie tych z bogatym doświadczeniem zawodowym. 

Polska niestety należy do państw, w których skala zmian dotyczących poziomu 

aktywności zawodowej osób po 50. roku życia jest wciąż niezadowalająca. Popra-

wie tej sytuacji mają służyć różnorodne inicjatywy skierowane na wydłużenie ak-

tywności zawodowej w Polsce, których przykładem jest projekt „Dojrzała przedsię-

biorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+”, którego 

celem jest kompleksowe wsparcie osób powyżej 50 roku życia, prowadzące do wy-

wołania w nich gotowości do założenia własnej firmy
27

. Projekt obejmuje: model 

prowadzenia doradztwa, model prowadzenia szkoleń i aplikację multimedialną Life 

Design 50+ i ma stanowić nowoczesne i efektywne narzędzie dla doradców zawo-

dowych pracujących w urzędach pracy, wspomagające prowadzenie przez nich zajęć 

z osobami powyżej 50 roku życia. 

Z kolei w ramach organizowanych przez instytucje takie jak Centrum Inicjatyw 

Senioralnych i Urzędy Pracy szkoleń starsi ludzie mogą się także nauczyć jak zakła-

dać i prowadzić firmę, a także podnieść poziom wiedzy w zakresie obsługi kompu-

tera i znajomości języków obcych Do interesujących inicjatyw należą Uniwersytety 

Trzeciego Wieku, w których osoby w wieku emerytalnym mogą zdobywać wiedzę 

naukową, podtrzymując a nawet zwiększając swoją sprawność intelektualną, a cza-

sem i fizyczną. Głównym celem tych instytucji jest włączenie ludzi starszych  

w system kształcenia ustawicznego. W Polsce działa już 350 takich uniwersytetów. 

Interesujące jest to, że UTW współpracują na przykład z NBP, przekazując osobom 

starszym potrzebną wiedzę z ekonomii, a w szczególności zarządzania własnymi 

finansami.  

Przykładem przeciwdziałania zbyt wczesnej dezaktywizacji zawodowej jest 

również współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego projekt „Aktywny Emeryt” realizowany w formie usługi 

doradczo-szkoleniowej, którego inicjatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsię-

biorczości
28

. W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 1250 pracowników 

małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, podkar-

packiego i śląskiego, którzy ukończyli co najmniej 50 lat. Szkolenia w zakresie 

rozwoju kompetencji miękkich mają pomóc w rozwoju umiejętności interpersonal-

nych, pracy zespołowej oraz komunikacji. Ponadto uczestnicy zdobędą wiedzę na 

temat elastycznych form zatrudnienia, wolontariatu i prowadzenia działalności go-

spodarczej. 

 

 

 

                                                           
25 http://www.seniorenterprise.ie (12.10.2013). 
26 http://www.gruender50plus.de (12.10.2013). 
27 http://www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl (15.10.2013). 
28 http://50plus.parp.gov.pl (15.10.2013). 
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Podsumowanie  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że w skali mikro aktywne postawy przedsię-

biorcze osób w wieku dojrzałym mogą pozytywnie wpływać na funkcjonowanie 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W Polsce niestety od wielu lat obserwuje 

się zbyt wczesną dezaktywizację zawodową starszych ludzi. Zjawisko to w skali 

makro, wobec dynamicznego procesu demograficznego starzenia się społeczeństwa, 

może stanowić znaczne utrudnienie w osiągnięciu odpowiedniego poziomu wzrostu 

gospodarczego. Doświadczenia starych krajów członkowskich UE pokazują, że 

utrzymywanie wysokiej aktywności zawodowej (również w formie samozatrudnie-

nia) osób starszych zmniejsza obciążenia budżetu państwa z tytułu świadczeń spo-

łecznych, umożliwiając finansowanie tworzenia miejsc pracy dla ludzi młodych
29

.  

Wiele osób w wieku dojrzałym, także te, które osiągnęły już wiek emerytalny, 

chciałoby nadal wykorzystywać swoje umiejętności zawodowe i doświadczenie. Dla 

części z nich dobrym rozwiązaniem może być samozatrudnienie, dające możliwość 

dostosowania czasu i warunków pracy do własnych możliwości.  

Konieczne zatem staje się dalsze wprowadzanie różnego typu instrumentów 

polityki państwa wspierających rozwój przedsiębiorczości osób w wieku dojrzałym. 

Wydaje się, że obecna sytuacja społeczna i gospodarcza oraz perspektywa rozwoju 

demograficznego Polski na najbliższych kilkanaście lat wymaga większego zainte-

resowania omawianym problemem. 
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MATURE ENTERPRISE – SELECT PROBLEMS 

 

Summary  

 

This article aims to identify the main causes of conducting business activities by people 

of mature age. An attempt was made to present the major constraints and prospects of the 

development of this phenomenon. 

Premature professional deactivation in the older population has been observed in Poland for 

years. It has therefore become necessary to introduce various instruments of state policy 

facilitate conducting business activities by people of mature age. Current social and economic 

situation and the prospects for Polish population growth for the next ten years requires  

a greater interest in the present problem. 

 

Keywords: mature enterprise, population ageing, premature professional deactivation, sup-
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ANALIZA BARIER ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W OCENIE 

PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MŚP, W LATACH 20062013 

 

 

Streszczenie 

 

Liczba przedsiębiorstw sektora MŚP w ostatnich latach jest coraz wyższa  

i jednocześnie stanowią one większość wszystkich podmiotów na rynku. Niestety 

nie wszystkie zarejestrowane przedsiębiorstwa są również aktywnie działającymi. 

Właściciele przedsiębiorstw decydują się na zawieszenie lub ograniczenie swojej 

działalności z powodu różnych barier, na które napotykają. Badania wśród przedsię-

biorstw pozwoliły na wyróżnienie dziewięciu głównych grup barier, do których 

należą: wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem, małe obroty, skompli-

kowanie przepisów prawnych, konkurencja małych przedsiębiorstw, konkurencja 

dużych przedsiębiorstw, biurokracja, koszty siły roboczej, odpowiednie kwalifikacje 

siły roboczej, a także warunki lokalowe wraz z wysokością czynszu. Analiza tych 

barier pozwala zobaczyć, które z nich są najbardziej uciążliwe dla przedsiębiorców  

z sektora MŚP, a także jak zmieniało się to w ostatnich latach. To cenna wskazówka 

dla polityki gospodarczej prowadzonej przez rząd, który podejmuje działania mające 

na celu wspieranie oraz promowanie przedsiębiorczości. 

 

Słowa kluczowe: analiza, bariera, przedsiębiorstwo, sektor MŚP 

 

 

Wprowadzenie 

 

Przedsiębiorstwa, również z sektora MŚP, funkcjonują w warunkach wysokiej 

złożoności, zmienności i nieprzewidywalności otoczenia. To właśnie otoczenie, 

czyli zewnętrzne warunki istnienia oraz rozwoju przedsiębiorstw i przedsiębiorczo-

ści, wpływa na rozwój przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Rezultatem tego jest 

często pojawianie się różnego rodzaju trudności i nieprawidłowości w przebiegu  

i wynikach działalności przedsiębiorstwa
1
. Nikt inny lepiej nie potrafi wskazać na-

potykanych barier, jak sami przedsiębiorcy. Dlatego w niniejszym artykule prze-

prowadzono analizę wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego wśród repre-

                                                           
1 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. 

Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 117; Przedsiębiorczość stymulatorem 

rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy, Warszawa 2004,  

s. 81. 
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zentatywnej grupy przedsiębiorców, którzy wskazali te elementy otoczenia, które 

najbardziej utrudniają im funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorczości. 

 

 

1. Przedsiębiorstwa sektora MŚP w latach 20062013 

 

Przedsiębiorstwa sektora MŚP stanowią 99,9% wszystkich podmiotów działa-

jących na rynku. Liczba przedsiębiorstw ogółem od 2006 roku stale rośnie, z nie-

wielkimi spadkami w  2009 oraz 2011 roku, podobnie liczba mikroprzedsiębiorstw, 

która w I półroczu 2013 roku wynosiła ponad 3,8 miliona. Liczba małych przedsię-

biorstw w latach 2006–2010 wzrastała, jednak od roku 2011 widać ich stały spadek. 

W roku 2013 liczba małych przedsiębiorstw wynosiła około 144 tys. W tym samym 

roku średnich przedsiębiorstw działających na rynku było ponad 29 tys., a ich liczba 

w ciągu ostatniego roku wzrosła aż o tysiąc. Dokładne dane dotyczące liczby przed-

siębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON, w podziale na mikro, małe i śred-

nie przedsiębiorstwa przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON w latach 2006–2013 

  

Przedsiębiorstwa 

ogółem 
Mikroprzedsiębiorstwa 

Małe przedsię-

biorstwa 

Średnie  

przedsiębiorstwa 

I półrocze 2006     3 613 537  3 434 441  146 217  28 211  

II półrocze 2006     3 636 039  3 455 565  147 393  28 406  

I półrocze 2007    3 644 657  3 463 097  148 513  28 362  

II półrocze 2007    3 685 608  3 502 303  150 128  28 462  

I półrocze 2008    3 716 939  3 531 531  152 039  28 665  

II półrocze 2008    3 757 093  3 568 137  154 833  29 323  

I półrocze 2009    3 744 776  3 552 735  157 580  29 599  

II półrocze 2009    3 742 673  3 548 354  159 705  29 730  

I półrocze 2010    3 830 864  3 635 909  160 431  29 667  

II półrocze 2010    3 909 802  3 713 677  161 550  29 731  

I półrocze 2011    3 866 779  3 671 676  160 911  29 420  

II półrocze 2011    3 869 897  3 674 970  160 851  29 340  

I półrocze 2012    3 902 340  3 716 235  152 896  28 588  

II półrocze 2012    3 975 334  3 794 489  146 489  29 787  

I półrocze 2013    4 020 349  3 841 760  144 435  29 626  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Niestety liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych, a aktywnie prowadzących 

działalność gospodarczą zdecydowanie od siebie odbiega. Podmiotów aktywnie 

działających na rynku jest zdecydowaniem mniej. Wynika to z różnych barier, które 

uniemożliwiają przedsiębiorcom kontynuowanie rozpoczętej działalności gospodar-

czej lub też ją w znaczący sposób utrudniają. Najnowsze dostępne dane Głównego 

Urzędu Statystycznego, odnoszące się do liczby aktywnych przedsiębiorstw, doty-

czą roku 2009, w którym to liczba tych pomiotów wynosiła 1674 tys. Porównując 

liczbę aktywnych przedsiębiorstw ze wszystkimi zarejestrowanymi podmiotami 
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w danym roku, okazuje się że stanowią one jedynie około 45%
2
. Oznacza to, że aż 

ponad połowa zarejestrowanych podmiotów nie prowadzi aktywnie swojej działal-

ności. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy poszukiwać w barierach, na jakie napo-

tykają przedsiębiorcy podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Główny 

Urząd Statystyczny co pół roku przeprowadza badania wśród mikro, małych oraz 

średnich przedsiębiorstw, w celu identyfikacji tych barier. 

 

 

2. Bariery rozwoju przedsiębiorczości w ocenie przedsiębiorców sektora 

MŚP w analizowanym okresie 

 

Badania wśród przedsiębiorstw sektora MŚP wskazują na kilka głównych ba-

rier, które uniemożliwiają lub w  znaczący sposób utrudniają podmiotom rozwój ich 

przedsiębiorczości. Najczęściej wymienianą barierą wśród przedsiębiorców sektora 

MŚP są podatki oraz inne opłaty przewidziane w prawie. Odnosi się to do wysoko-

ści płaconych podatków, które stanowią zdecydowane obciążenie zwłaszcza dla 

mikroprzedsiębiorców. W 2013 roku jako najuciążliwszą barierę wskazało ją blisko 

40% ankietowanych przedsiębiorców (rys. 1). W porównaniu z rokiem 2006, po-

ziom ten spadł o kilka procent, ale nadal jest bardzo wysoki.  

 
Rysunek 1. Procent przedsiębiorców, dla których podatki i opłaty są najważniejszą barierą 

rozwoju przedsiębiorczości    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

Drugą wymienianą barierą są małe obroty, które osiągają przedsiębiorcy  

w prowadzonej działalności. Liczba przedsiębiorców, którzy wskazują właśnie tę 

barierę wzrosła w ciągu ostatnich lat z poziomu około 10% (w 2006 r.), aż do po-

ziomu około 25% ( w 2013 r.), co zaprezentowano na rysunku 2. Wyniki te potwier-

dzają również badania koniunktury, które przeprowadzane są przez Narodowy Bank 

Polski. Zgodnie z wynikami NBP, najważniejszą barierą w prowadzeniu działalno-

ści gospodarczej w ostatnich miesiącach jest niski popyt
3
. Bariera małych obrotów 

jest najbardziej uciążliwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową. 

                                                           
2 Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, s. 36. 
3 Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012, s. 129. 



178 Hanna Soroka-Potrzebna  

 

 
Rysunek 2. Procent przedsiębiorców, dla których małe obroty są najważniejszą barierą rozwo-

ju przedsiębiorczości    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Trzecia wymieniana bariera przez podmioty sektora MŚP to skomplikowanie 

przepisów prawnych. Prawo podatkowe oceniane jest przed przedsiębiorców źle lub 

bardzo źle, podobnie jak prawo pracy, choć jest ono oceniane lepiej niż prawo po-

datkowe. Przedsiębiorcy lepiej niż w latach wcześniejszych oceniają sądownictwo 

gospodarcze, przepisy dotyczące zakładania i zamykania firm, a także przepisy  

i procedury w zakresie rozliczeń z kontrahentami. Lepsze oceny przekładają się 

również na spadek  znaczenia tej bariery, co widać na rysunku 3. Niejasność przepi-

sów prawnych jeszcze w 2006 roku wskazywało około 9% przedsiębiorców sektora 

MŚP, natomiast w 2013 roku było to już tylko 6% badanych przedsiębiorców. 

 
Rysunek 3. Procent przedsiębiorców, dla których przepisy prawne są najważniejszą barierą 

rozwoju przedsiębiorczości    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

Kolejne dwie bariery wskazywane przez przedsiębiorców to konkurencja ze 

strony małych, a także dużych podmiotów. W roku 2013 obie bariery wymieniane są 

przez podobną liczbę podmiotów – około 7% badanych przedsiębiorców. Bariera ta 

wymieniana jest przede wszystkim przez przedsiębiorców prowadzących małe oraz 

średnie przedsiębiorstwa, natomiast mikroprzedsiębiorcy nie wymieniają jej często. 

Analizując dane na rysunku 5 widać, że zdecydowanie wzrosło znaczenie konkuren-

cji ze strony małych podmiotów, zwłaszcza w 2010 roku (12%), po czym coraz 

mniej przedsiębiorców borykało się właśnie z tą barierą. W roku 2013 tylko 6% 

badanych wskazywało właśnie na tę barierę, a więc połowa ankietowanych z roku 

2010. Konkurencja ze strony dużych podmiotów wynosiła stale około 8%, wahając
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się o 1% w górę lub w dół w poszczególnych latach, co przedstawiono na rysunku 4.  

 
Rysunek 4. Procent przedsiębiorców, dla których konkurencja dużych przedsiębiorstw jest 

najważniejszą barierą rozwoju przedsiębiorczości    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

 
Rysunek 5. Procent przedsiębiorców, dla których konkurencja małych przedsiębiorstw jest 

najważniejszą barierą rozwoju przedsiębiorczości    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

Biurokracja to następna bariera wymieniana przez przedsiębiorców, którzy 

wskazują między innymi na nadmiar uciążliwych i kosztownych procedur 

administracyjnych, nieprzygotowanych urzędników i urzędy, a także na stracony 

czas na załatwianiu różnych formalności urzędniczych. W analizowanym okresie 

znaczenie bariery wzrosło z 4% w 2006 roku, do aż 6% w roku 2013 (rys. 6).  

W ostatnich latach problem biurokracji poruszany był w mediach oraz prasie 

wielokrotnie, jednak badania wśród przedsiębiorców pokazują, że żadne skuteczne 

działania w celu jej ograniczenia nie zostały podjęte. Wzrost przedsiębiorców, 

którzy zauważają tę barierę wskazuje wręcz, że problem się pogłębił, co 

niekorzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorczości. 
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Rysunek 6. Procent przedsiębiorców, dla których biurokracja jest najważniejszą barierą roz-

woju przedsiębiorczości    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

Dwie kolejne bariery wymieniane przez przedsiębiorców odnoszą się do siły 

roboczej. Pierwsza dotyczy kosztów ponoszonych na siłę roboczą, zaś druga –

trudności w pozyskiwaniu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

Przyczyn braku wykwalifikowanych osób jest wiele, wymienić można między in-

nymi wzrost gospodarczy, który pociąga za sobą większe zapotrzebowanie na pra-

cowników, niedopasowanie rynku pracy do potrzeb gospodarki czy też wzrost emi-

gracji Polaków za granicę. Bariera ta w analizowanym okresie jest jednak coraz 

rzadziej wymieniana przez przedsiębiorców (rys. 8), co może być związane z rosną-

cym bezrobociem, a tym samym większą skłonnością pracowników do dokształca-

nia się i przekwalifikowywania. Nadal jednak występują branże, w których trudno  

o pracownika z określonymi kwalifikacjami, stąd utrzymujący się poziom 2% oraz 

zwrócenie uwagi przez część przedsiębiorców na istnienie tej bariery.  

 
Rysunek 7. Procent przedsiębiorców, dla których koszty siły roboczej są najważniejszą barie-

rą rozwoju przedsiębiorczości    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

Koszty zatrudnienia pracowników wymienia około 5% badanych przedsiębior-

ców, i poziom ten wynosi tyle samo co w 2006 roku. Przedsiębiorcy skarżą się 

przede wszystkim na pozapłacowe koszty zatrudnienia, które stanowią dla nich 

zdecydowane obciążenie i zniechęcają do zatrudniania nowych pracowników. Wie-

lokrotnie pracodawcy omijają płacenie wspomnianych kosztów, unikając zawierania 

z pracownikami umów o pracę, na korzyść umów zleceń oraz umów o dzieło. 

Wpływa to niekorzystnie zarówno na sytuację samych pracowników, jak i całej 
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gospodarki. Zmiany w wysokości tych kosztów pomogłyby zniwelować tę barierę  

i wspomogły rozwój przedsiębiorstw. 

 
Rysunek 8. Procent przedsiębiorców, dla których kwalifikacje siły roboczej są najważniejszą 

barierą rozwoju przedsiębiorczości    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

 

Warunki lokalowe i czynsz to następna bariera najczęściej wymieniana przez 

przedsiębiorców, w roku 2013 wskazało na nią 3% badanych.  Koszty związane  

z lokalem w dużej mierze zależą od branży oraz wielkości prowadzonej działalności. 

Zdecydowanie częściej wymieniają je dlatego średnie oraz małe firmy, a sporadycz-

nie mikroprzedsiębiorcy. Prowadzenie większej działalności wymaga zaangażowa-

nia większej liczby pracowników, których trzeba pomieścić na większej przestrzeni, 

co pociąga większe koszty. Analiza danych zaprezentowanych na rysunku 9 wska-

zuje, że w roku 2013 wskazało tę barierę o 1% więcej przedsiębiorców niż na po-

czątku analizowanego okresu, ale nadal procent ten jest niewielki. 

 
Rysunek 9. Procent przedsiębiorców, dla których warunki lokalowe i czynsz są najważniejszą 

barierą rozwoju przedsiębiorczości     

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Poza wymienionymi barierami około 5% przedsiębiorców, w każdym badanym 

okresie, wymieniało inne bariery lub twierdziło, że trudno im powiedzieć  

z jakimi barierami mają do czynienia podczas prowadzenia swojej działalności go-

spodarczej.  
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3. Bariery rozwoju przedsiębiorczości w zależności od rozmiaru firmy    

 

Analiza wyników badań wśród przedsiębiorców, w podziale na mikro, małe 

oraz średnie przedsiębiorstwa pozwala na spostrzeżenie różnic między tymi grupami 

podmiotów. Każda z wymienionych grup w inny sposób postrzega wymieniane 

bariery i w związku z tym, nie są one dla nich jednakowo uciążliwe. Poniżej prze-

analizowano odpowiedzi przedsiębiorców z 2006 roku oraz 2013 roku, z uwzględ-

nieniem wielkości przedsiębiorstw. 

Na rysunku 10 pokazano rozłożenie odpowiedzi dotyczących barier w 2006 

roku oraz 2013 roku wśród mikroprzedsiębiorstw. Widać, że podobnie jak dla całe-

go sektora MŚP dwie najważniejsze bariery to podatki oraz małe obroty. Również 

pozostałe bariery rozkładają się podobnie, ponieważ mikroprzedsiębiorstwa stano-

wią większość w sektorze MŚP. I tak zaraz po dwóch najważniejszych barierach 

znalazły się: konkurencja ze strony małych i dużych przedsiębiorstw, skomplikowa-

nie przepisów prawnych, biurokracja i koszty siły roboczej. Na końcu zaś warunki 

lokalowe oraz odpowiednie kwalifikacje siły roboczej. 

 
Rysunek 10. Bariery rozwoju przedsiębiorczości według mikroprzedsiębiorstw w 2006 i 2013 

roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
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Analiza wyników wśród małych przedsiębiorstw pokazuje już znaczące różnice (rys. 

11), w stosunku do wyników całego sektora MŚP. Procent przedsiębiorców wybie-

rających wysokość podatków spadł z 37% (w 2006 r.) do 19% (w 2013 r.) i tym 

samym stał się drugą wymienianą przez przedsiębiorców barierą. Również małe 

obroty nie stanowiły jednej z głównych barier, choć w 2013 roku (wynosiły 12%) 

były wymieniane zdecydowanie częściej niż w 2006 roku (4%). Zauważyć również 

można, że dla małych podmiotów zdecydowanie większą barierą niż dla mikro-

przedsiębiorców jest konkurencja małych podmiotów (3% w 2006 r. i 9% w 2013 r.) 

i dużych podmiotów (odpowiednio 5% i 9%), koszty siły roboczej (odpowiednio 7% 

i 11%), biurokracja (odpowiednio 4% i 9%) oraz skomplikowanie przepisów praw-

nych (odpowiednio 11% i 8%), zaś mniejsze znaczenie, niż dla mikroprzedsiębior-

ców, miały warunki lokalowe (0% w obu badanych okresach) oraz odpowiednie 

kwalifikacje siły roboczej (8% w 2006 r. oraz 1% w 2013 r.).     

 
Rysunek 11. Bariery rozwoju przedsiębiorczości według małych przedsiębiorstw w 2006  

i 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
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Rysunek 12. Bariery rozwoju przedsiębiorczości według średnich przedsiębiorstw w 2006  

i 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.    

 

Bariery wymieniane przez przedsiębiorców średnich przedsiębiorstw zdecy-

dowanie różnią się od mikroprzedsiębiorstw, ale również zmieniły się znacznie  

w ostatnich latach. Na rysunku 12 pokazano, że w 2006 roku średni przedsiębiorcy 

najczęściej wymieniali barierę wysokości podatków (32%) oraz skomplikowania 

przepisów prawnych (18%), zaś w roku 2013 najistotniejszą barierą była konkuren-

cja małych przedsiębiorstw (17%) oraz skomplikowanie przepisów prawnych 

(16%). Zaraz po tych dwóch barierach, średni przedsiębiorcy tak samo często (11% 

badanych) wymieniają konkurencję dużych przedsiębiorców, wysokość podatków, 

małe obroty oraz inne bariery. Wyniki tych badań wyglądają zdecydowanie inaczej 

niż mikroprzedsiębiorstw, których 59% badanych wskazywało na trudności spowo-

dowane wysokimi podatkami oraz małymi obrotami.  

Analiza barier uwzględniająca rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej, 

pozwala dostrzec różnice między przedsiębiorstwami mikro, małymi oraz średnimi. 

Różnice w zatrudnieniu, wielkości obrotów mają przełożenie na inne postrzeganie 

wymienionych barier przez te trzy grupy podmiotów. 



 Analiza barier rozwoju przedsiębiorczości... 185 

 

Podsumowanie   

 

Przedsiębiorstwa sektora MŚP stanowią większość przedsiębiorstw działają-

cych na rynku i stanowią trwałą podstawę wzrostu gospodarczego. W nich powstaje 

najwięcej miejsc pracy, a dzięki swej elastyczności łatwo dostosowują się do zmie-

niającej się rzeczywistości gospodarczej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

o wiele lepiej niż duże podmioty potrafią wykorzystywać dostępne im czynniki 

produkcji, a dzięki temu są również bardziej rentowne. Wykazują się dużą kreatyw-

nością oraz przedsiębiorczym nastawieniem, dzięki którym możliwy jest rozwój 

gospodarki. Niezwykle istotne dlatego jest zwrócenie uwagi na sygnały przedsię-

biorców dotyczące barier, które napotykają w prowadzonej działalności, po to aby 

jak najwięcej z nich mogło prowadzić aktywną działalność. 

Analiza barier, które przedsiębiorcy wymieniają jako mniej lub bardziej uciąż-

liwe, jest cenną wskazówką dla prowadzonej przez państwo polityki gospodarczej. 

Działania mające na celu wspieranie oraz promocję przedsiębiorczości powinny  

w szczególny sposób uwzględniać opinie samych przedstawicieli grupy, do której 

działania są skierowane. Należałoby dlatego kompleksowo i systemowo zreformo-

wać polskie prawo, urzędy administracji publicznej, a także sądownictwo gospodar-

cze w taki sposób, aby otoczenie gospodarcze, które tworzą, sprzyjało rozwojowi 

przedsiębiorczości i przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto należałoby zwrócić uwagę 

na koszty zatrudnienia, które obecnie ponoszą przedsiębiorcy, aby chętniej zatrud-

niali nowych pracowników. A także na wielokrotnie wymienianą przez przedsię-

biorców barierę wysokich podatków oraz opłat przewidzianych przepisami prawa. 

Władze powinny również skupić się na dostosowaniu systemu edukacji do potrzeb 

rynku, tak aby pojawiali się na nim specjaliści, na których czekają przedsiębiorcy. 

Wszystkie bariery wskazywane przez przedsiębiorców są zasadne, a ich zniwelowa-

nie pozwoli na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. A to właśnie przedsiębiorczość 

umożliwia sprawne funkcjonowanie gospodarki rynkowej, ułatwia jej rozwój i eks-

pansję na nowych rynkach, a także sprawia, że przedsiębiorstwa stają się bardziej 

konkurencyjne. Warto dlatego skupić działania państwa i władz lokalnych na dąże-

niach do jej aktywizowania
4
. 
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ANALYSIS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT BARRIERS, ACCORDING TO 

ENTREPRENEUR  OF SME SECTOR, IN YEARS 2006–2013  

 

Summary  

 

Number of the enterprises of SME sector in recent years is rising and at the same time 

they are majority of the all enterprises on the market. Unfortunately not all enterprises which 

are register are also active enterprises. Owners of enterprises are deciding to suspending or 

restraining their activity because of different barriers. Researches among entrepreneurs allow 

to point out nine main groups of the barriers, which are: the amount of taxes and fees required 

by law, small turnover, the complexity of law, competition from small enterprises, competi-

tion from large enterprises, bureaucracy, labor costs, relevant qualifications of employees, and 

also conditions of place to work including amount of rent. Analysis of those barriers shows 

which are the most burdensome for entrepreneur of SME sector, and how this changed in last 

few years. It is  a valuable suggestion for the economic policy pursued by Government, that is 

taken actions to support and promote entrepreneurship. 

 

Keywords: analysis, barrier, company, SME sector 
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STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM NETTO 

W FIRMACH RODZINNYCH 

 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest identyfikacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym 

netto wybranych firm rodzinnych z województwa wielkopolskiego oraz ich porów-

nanie do firm nierodzinnych działających w tych samych branżach. W artykule 

przyjęto hipotezę, że firmy rodzinne bardziej konserwatywnie zarządzają kapitałem 

obrotowym netto od firm nierodzinnych, co wynika między innymi z ich specyfiki. 

Na potrzeby badania wykorzystano wyniki finansowe z 74 podmiotów gospodar-

czych. Dane finansowe pochodzą zarówno od producentów (48 obserwacji), jak  

i podmiotów z sektora usługowego (26 obserwacji). Na podstawie przeprowadzonej 

analizy postawioną w artykule hipotezę można zweryfikować pozytywnie – firmy 

rodzinne bardziej konserwatywnie od firm nierodzinnych zarządzają swoim kapita-

łem obrotowym netto. 

 

Słowa kluczowe: strategie zarządzania kapitałem obrotowym, firmy rodzinne 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi w Polsce, w Unii Europejskiej i innych 

krajach przedsiębiorstwa rodzinne mają bardzo znaczący udział w sektorze MŚP,  

w tym szczególnie duży w grupie małych podmiotów gospodarczych. 

Celem artykułu jest identyfikacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym 

netto wybranych firm rodzinnych województwa wielkopolskiego oraz ich porówna-

nie do firm nierodzinnych, działających w tych samych branżach. Analiza zostanie 

przeprowadzona na podstawie wyników finansowych podmiotów zaliczanych do 

MŚP za lata 2009–2010.  

Na potrzeby badania przyjęto hipotezę, że firmy rodzinne bardziej konserwa-

tywnie zarządzają kapitałem obrotowym netto od firm nierodzinnych, co wynika 

między innymi z ich specyfiki. 
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1. Definicja i specyfika firm rodzinnych 

 

Zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków brakuje zgody co do jednolitej de-

finicji przedsiębiorstwa rodzinnego. Nie ma też konsensu co do kryteriów wyróż-

niania firm rodzinnych, choć najczęściej wskazuje się na: rodzinną strukturę wła-

sności podmiotu, sprawowanie kontroli strategicznej przez rodzinę, udział członków 

rodziny w zarządzaniu, a także zaangażowanie więcej niż jednego pokolenia  

w funkcjonowanie firmy
1
. Rozbieżności w definiowaniu pojęcia przedsiębiorstwa 

rodzinnego wpływają na wyniki badań dotyczących tej grupy przedsiębiorstw. Na 

przykład, uwzględniając badania prowadzone na rynku amerykańskim przyjęcie 

różnych definicji firmy rodzinnej prowadzi m.in. do następujących wniosków
2
: 

 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
3
: 

 kryterium własności, 

 kryterium własności i kryterium zarządzania, 

 kryterium prawnym, 

 pozostałych kryteriach. 

Zgodnie z kryterium własności i kryterium zarządzania, przedsiębiorstwo ro-

dzinne 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
4
. 

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, 

udziału członków rodziny w radzie nadzorczej, udziału członków rodziny w zarzą-

dzie. 

Uwzględniając zebrany materiał empiryczny, bazujący na informacji zawartej 

w dokumentacji kredytowej zgromadzonej w bankach, brakuje jednak możliwości 

pogłębienia wiedzy na temat poszczególnych podmiotów w zakresie choćby kultury 

                                                           
1 W. Handler, Methodological issues and considerations in studying family businesses, 

„Family Business Review” 1989, nr 2, 257–276. 
2 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. 
3 Szerzej zob. M. Stradomski, Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, 

PWE, Warszawa 2010, s. 42–48. 
4 S.B. Klein, Family businesses in Germany. Significance and structure, „Family Business 

Review” 2000, nr 3, s. 157–181. 
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organizacyjnej. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto definicję przedsiębiorstwa 

rodzinnego opartego na kryterium własności i zarządzania, wykorzystując wskaźnik 

SFI. Jako firma rodzinna będzie traktowany każdy podmiot, dla którego wskaźnik 

SFI będzie wyższy od jedności
5
, przy czym, jeżeli w danym podmiocie ze względu 

na jego formę prawną nie ma formalnie wydzielonego zarządu, to zarząd utożsamia-

ny będzie z właścicielami podmiotu. Podobnie, jeżeli w jednostce nie ma formalnie 

wydzielonej rady nadzorczej, to wskaźnik udziału członków rodziny w składzie rady 

nadzorczej wynosić będzie 1, przyjęto bowiem założenie, że to właściciele będą 

pełnić funkcję kontrolną. 

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 

bywa utożsamiane z działaniami na przetrwanie w niekorzystnych warunkach ryn-

kowych, jako zabezpieczenie rodzin
6
. Ponadto spośród ogółu podmiotów gospodar-

czych wyróżnia je element sukcesji
7
. A sposób prowadzenia działalności podykto-

wany jest w dużej mierze osobistymi cechami ich założycieli i sukcesorów. Te pre-

ferencje dotyczą między innymi niskiego stopnia akceptacji ponoszonego ryzyka
8
. 

Potwierdzają to inne badania, z których wynika, że firmy rodzinne cechują się niż-

szym udziałem aktywów obrotowych
9
, co wskazywałoby na bardziej konserwatyw-

ne zarządzanie kapitałem obrotowym netto. 

  

 

2. Metodyka badania 

 

Do identyfikacji strategii kapitału obrotowego netto można używać różnych 

wskaźników finansowych. Autorzy metod identyfikacji mogą się spierać co do ich 

przydatności.  Zasadniczo jednak niepodważalna pozostaje zasada, by identyfikacji 

strategii dokonywać na podstawie porównania wartości wybranych wskaźników  

z ich przeciętnym poziomem w branży. Specyfika branż powoduje duże zróżnico-

wanie względnej wielkości poszczególnych składników majątku obrotowego oraz 

wielkości zobowiązań krótkoterminowych.  

Wśród sposobów identyfikacji strategii kapitału obrotowego netto można wy-

różnić podejście oparte na analizie poszczególnych wskaźników, oddzielnie opisują-

                                                           
5
 Zgodnie z badaniami M. Stradomskiego przyjmowanie wskaźnik SFI na poziomie wyższym 

niż 1 ma zastosowanie w większości badań, w których zdecydowano się na zastosowanie 

wskaźnika SFI. Za: M. Stradomski, Finansowanie..., s. 44. 
6 E. Więcek-Janka, A. Kujawińska, Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw 

rodzinnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy 

Usług,  Szczecin 2010, s. 59. 
7 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. 1, Łódź 2013, s. 187. 
8 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. 
9 M. Stradomski, Finansowanie..., s. 55. 
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cych strategię aktywów obrotowych i oddzielnie strategię finansowania tych akty-

wów. Zaleca się stosowanie takiej samej liczby wskaźników w każdej z grup
10

. 

Niewątpliwą zaletą tego sposobu postępowania jest kompleksowość i możliwość 

przeanalizowania różnych aspektów kształtowania przez przedsiębiorstwo struktury 

majątku oraz struktury źródeł finansowania, jednak wartości poszczególnych 

wskaźników mogą wskazywać na realizowanie różnych strategii cząstkowych  

i trudno wówczas jednoznacznie określić łączną strategię zarządzania kapitałem 

obrotowym netto w przedsiębiorstwie. Inny sposób identyfikacji strategii kapitału 

obrotowego netto również oparty jest na dużej liczbie oddzielnie liczonych wskaź-

ników
11

, przy czym w tym podejściu nie postuluje się zrównoważonej liczby wskaź-

ników określających strategię majątkową oraz strategię finansowania, a ponadto 

dyskusyjne jest stosowanie, jako jednego ze wskaźników identyfikujących strategię, 

bezwzględniej wartości kapitału obrotowego netto i porównywanie go z średnią 

branżową, ponieważ nie uwzględnia relatywnej wielkości podmiotów.  

W artykule zastosowano podejście do identyfikacji strategii zarządzania kapita-

łem obrotowym netto oparte na jednym wskaźniku identyfikującym strategię kształ-

towania majątku obrotowego (relacja majątku obrotowego do aktywów ogółem) 

oraz jednym wskaźniku identyfikującym strategię finansowania zobowiązaniami 

krótkoterminowymi (relacja zobowiązań krótkoterminowych do aktywów ogó-

łem)
12

. Im wyższa wartość pierwszego wskaźnika, tym bardziej konserwatywna 

strategia, a im niższa jego wartość, tym strategia majątku obrotowego bardziej agre-

sywna.  W przypadku drugiego ze wskaźników odwrotnie – im wyższa wartość, tym 

strategia finansowania bardziej agresywna, a im niższy wskaźnik, tym strategia 

bardziej konserwatywna. Punktem granicznym, który oddziela strategię agresywną 

od konserwatywnej jest przeciętna wartość wskaźników odnotowana w danym okre-

sie w dziale gospodarki (branży), w której działa przedsiębiorstwo. Aby nie grupo-

wać razem przedsiębiorstw o wskaźniku jedynie minimalnie wyższym od średniej 

branżowej oraz przedsiębiorstw o wysokości wskaźników wielokrotnie wyższych, 

można policzyć różnicę między wskaźnikiem dla przedsiębiorstwa a średnią warto-

ścią wskaźnika w branży. Wielkość tego odchylenia od średniej wskaże na stopień 

agresywności lub konserwatyzmu strategii. 

Warto dodać, że w odróżnieniu od stosowanego przez autorów, wykorzystanej 

w pracy metody identyfikacji strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto, na 

potrzeby niniejszego artykułu wykorzystano średnie arytmetyczne wartości wskaź-

ników finansowych z dwóch sąsiadujących okresów obrachunkowych. Taka mody-

fikacja jest powodowana próbą wyeliminowania przypadkowych wartości wskaźni-

ków, ponieważ wskaźniki obliczane są na podstawie wartości statycznych,  

                                                           
10 Por. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne,  red. M. Hamrol, Akademia 

Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005, s. 132–144. 
11 A. Tokarski, M. Tokarski, Charakterystyka strategii finansowania działalności przedsię-

biorstwa, w: B. Kłosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka, Strategie finansowania 

działalności przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 42–45. 
12 L. Czapiewski, J. Kubiak, Metody identyfikacji strategii kapitału obrotowego, w: Gospoda-

rowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. D. Krzemińska, Akademia Ekono-

miczna w Poznaniu, Poznań 2008, s. 20–42. 
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a obliczone wskaźniki są bardziej stabilne, czyli w ten sposób wskazują bardziej na 

długofalową strategię zarządzania kapitałem obrotowym netto. 

Średnie wartości wskaźników pozwalających na ustalenie wartości granicznej 

między strategią agresywną i konserwatywną obliczono także jako średnią z dwóch 

lat. Przy czym obliczenia dokonano w dwóch wariantach: 

 opartym na danych GUS, 

 opartym na średnich wartościach wskaźników z populacji. 

W pierwszym wariancie wskaźnik dla konkretnego roku obliczono na podsta-

wie danych dostępnych w opracowaniach GUS. Dostępne są informacje na temat 

kwoty w mln zł wartości na koniec roku, aktywów obrotowych, zobowiązań krótko-

terminowych oraz nakładów na środki trwałe, dlatego jako punktu odniesienia przy 

ustalaniu wskaźników nie uwzględniono, z uwagi na niedostępność danych, sumy 

bilansowej, ale sumę aktywów obrotowych i nakładów na środki trwałe. Dodatkowo 

dane pochodzące z firm prezentowane przez GUS podzielono na informacje pocho-

dzące z pomiotów, w których liczba zatrudnionych była większa niż 49 osób oraz 

takie firmy, w których zatrudniono od 10 do 49 osób. Niestety nie są w tej populacji 

uwzględnione firmy z mniejszym zatrudnieniem, nie są też znane wielkości (poza 

liczebnością) opisujące populację w sposób liczbowy, co w zasadzie uniemożliwia 

wyznaczenie wartości ważonych, dlatego na potrzeby niniejszego artykułu zdecy-

dowano się na wyznaczenie wskaźników granicznych w taki sposób, że obliczono 

wskaźniki kolejno dla firm o zatrudnieniu powyżej 49 osób oraz oddzielnie dla firm 

o zatrudnieniu 10–49 osób, następnie obliczono średnią arytmetyczną tych wskaźni-

ków.  

W drugim podejściu wskaźniki identyfikujące strategię zarządzania kapitałem 

obrotowym netto policzono bez dodatkowych korekt, ponieważ dostępna w każdej 

obserwacji była wartość sumy bilansowej, podobnie jak kwota zobowiązań krótko-

terminowych i aktywów obrotowych. Wskaźniki policzono jako średnią arytme-

tyczną z dwóch lat dla każdego z podmiotów, następnie wyznaczono średnią aryt-

metyczną ze średnich cząstkowych. Policzone wartości wskaźników dotyczą 

wszystkich firm w branży.  

 

 

3. Próba badawcza 

 

Pozyskane do próby badawczej wyniki finansowe podmiotów gospodarczych 

skompletowano przy realizacji projektu „Naukowcy w wielkopolskich firmach – 

staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych 

branż dla regionu” (POKL.08.02.01–30–004/11) we współpracy z SBG Bank SA  

i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi, współfinansowanego ze środków Unii Eu-

ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje zbierano  

w okresie od stycznia do kwietnia 2012 roku, łącznie pozyskano dane z 642 podmio-

tów gospodarczych, nieuwzględniając w tej populacji rolników indywidualnych.  

W całej populacji dominują przedsiębiorcy działający jako przedsiębiorstwa jedno-

osobowe (302 podmioty, tj. 47%), spółek osobowych zanotowano 147 (23% popu-

lacji), spółki kapitałowe stanowią 30% populacji (193 podmioty). 
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Do dalszej analizy wybrano przedsiębiorstwa jednoosobowe oraz spółki kapita-

łowe. Przedsiębiorstwa jednoosobowe w całości zaliczono do przedsiębiorstw ro-

dzinnych, natomiast wśród spółek kapitałowych do firm rodzinnych można na pod-

stawie wskaźnika SFI zaliczyć 145 podmiotów. Firm rodzinnych w badanej popula-

cji jest łącznie 447. 

Następnie dokonano klasyfikacji firm nierodzinnych do branż, w których dzia-

łają. Firmy reprezentowały w sumie 14 branż, przy czym w trzech było przynaj-

mniej 5 reprezentantów: budownictwo – 7 firm, produkcja z tworzyw sztucznych –  

8, naprawa maszyn i urządzeń – 7. Dalszą analizę ograniczono do produkcji z two-

rzyw sztucznych i naprawy maszyn i urządzeń, w ten sposób reprezentowane były 

dwa sektory gospodarki: produkcja i usługi. Następnie z grupy firm rodzinnych 

wybrano firmy, które działają w tych samych branżach. W branży produkcji z two-

rzyw sztucznych działa 38 podmiotów, a w branży związanej z naprawą maszyn  

i urządzeń – 21 firm. Ostatecznie zatem analizę oparto na 74 podmiotach, w tym 15 

firm nierodzinnych i 59 rodzinnych, 28 firm to reprezentanci sektora usług, a 46 – 

produkcji. 

 

 

4. Wyniki badania 

 

Wyniki przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane w tabelach 1, 2 i 3. 

Warto zauważyć, że wyznaczone średnie wskaźniki wybranych do identyfikacji 

strategii majątkowej i kapitałowej dla badanej populacji różnią się od średnich wy-

znaczonych na podstawie danych GUS. W wypadku producentów różnice te są  

w zasadzie niezauważalne w zakresie strategii majątkowej (w przypadku danych  

z GUS średnia wartość wskaźnika to 88%, w badanej populacji – 87%). W zakresie 

strategii kapitałowej różnice są większe (56% dane GUS, 49% – populacja). Więk-

sze rozbieżności między średnimi wartości wskaźników zanotowano dla grupy firm 

usługowych. W wypadku strategii majątkowej wskaźnik GUS wyniósł 94,2%, a dla 

populacji 87,4%, natomiast w strategii kapitałowej odpowiednio: 53,4% i 50,1%. 

Cechą wspólną obserwacji jest to, że wskaźniki przyjmują wartości niższe wówczas, 

gdy są obliczane na podstawie danych z badanej populacji, co może wynikać  

z uproszczonego sposobu obliczenia sumy bilansowej przy zastosowaniu danych 

GUS. Fakt, że większe różnice obserwuje się w grupie firm usługowych częściowo 

może wyjaśniać tak dużą zmienność w liczbie firm o określonym typie strategii  

w zależności od punktu odniesienia przy jej ustalaniu. 

W firmach produkcyjnych w strategii majątkowej dominuje strategia konserwa-

tywna, co także obserwuje się w firmach rodzinnych. W wypadku natomiast firm 

nierodzinnych przeważa strategia agresywna. Warto podkreślić, że niezależnie od 

tego, czy punktem odniesienia były średnie wyznaczone na podstawie danych GUS, 

czy firm z populacji konkluzje są takie same, choć różnie kształtują się liczebności 

firm o określonej strategii. Generalnie więcej firm zaliczono do strategii agresywnej 

przy wykorzystaniu danych GUS, co można tłumaczyć przewagą firm rodzinnych  

w badanej populacji.  

W zakresie strategii kapitałowej wyniki w większym stopniu zależą od średniej 

przyjętej do wyznaczenia punktu granicznego. Uwzględniając dane GUS, dominuje 
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strategia konserwatywna, z kolei odnosząc się do średniej z populacji – agresywna 

(choć należy zauważyć, że jest to niewiele ponad połowa obserwacji). Zasadniczo 

jednak zauważyć można, że firmy nierodzinne są znacznie bardzie agresywne  

w strategii kapitałowej od firm rodzinnych. 

 
Tabela 1 

Identyfikacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto w firmach produkcyjnych 

Identyfikacja strategii Badane przedsiębiorstwa 

rodzinne nierodzinne razem 

Liczba (udział w %) 

firm o agresywnej 

strategii majątkowej 

względem GUS 16 (42) 6 (75) 22 (48) 

względem popu-

lacji 
11 (29) 6 (75) 17 (37) 

Liczba (udział w %) 
firm o konserwatyw-

nej strategii majątko-

wej 

względem GUS 22 (58) 2 (25) 24 (52) 

względem popu-

lacji 27 (71) 2 (25) 29 (63) 

Liczba (udział w %) 

firm o agresywnej 

strategii kapitałowej 

względem GUS 6 (16) 8 (100) 14 (30) 

względem popu-

lacji 
17 (45) 8 (100) 25 (54) 

Liczba (udział w %) 
firm o konserwatyw-

nej strategii kapitało-

wej 

względem GUS 32 (84) 0 (0) 32 (70) 

względem popu-
lacji 21 (55) 0 (0) 21 (46) 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 2 

Identyfikacja strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto w firmach usługowych 

Identyfikacja strategii Badane przedsiębiorstwa 

rodzinne nierodzinne razem 

Liczba (udział w %) 

firm o agresywnej 
strategii majątkowej 

względem GUS 18 (86) 6 (86) 24 (86) 

względem popu-
lacji 

8 (38) 1 (14) 9 (32) 

Liczba (udział w %) 

firm o konserwa-

tywnej strategii 
majątkowej 

względem GUS 3 (14) 1 (14) 4 (14) 

względem popu-

lacji 13 (62) 6 (86) 19 (68) 

Liczba (udział w %) 

firm o agresywnej 
strategii kapitałowej 

względem GUS 8 (38) 6 (86) 14 (50) 

względem popu-
lacji 

10 (48) 6 (86) 16 (57) 

Liczba (udział w %) 

firm o konserwa-

tywnej strategii 
kapitałowej 

względem GUS 13 (62) 1 (14) 14 (50) 

względem popu-

lacji 11 (52) 1 (14) 12 (43) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W grupie firm usługowych poddanych badaniu w zakresie strategii majątkowej 

różnice w liczbie firm o strategii agresywnej są bardzo duże ze względu na punkt 

odniesienia. Jeśli wziąć pod uwagę dane GUS jako punkt odniesienia, wówczas 

dominują agresywne strategie majątkowe, jeśli dane z badanej populacji – wtedy 

przeważają firmy o strategii konserwatywnej.  

W zakresie strategii kapitałowej te rozbieżności są mniejsze. Nieznacznie wię-

cej firm realizuje strategię agresywną, przyczyniły się do tego firmy nierodzinne, 
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wśród których 6 na 7  realizuje strategię agresywną. W wypadku firm rodzinnych –  

i to niezależnie od punktu odniesienia – dominuje strategia konserwatywna, choć 

przewaga nie jest miażdżąca.   

Większą zmienność analizowanych cech potwierdzają współczynniki zmienno-

ści, które wynoszą: 7% dla wskaźnika udziału majątku obrotowego w grupie produ-

centów, 9% w grupie firm usługowych oraz 21% da wskaźnika udziału zobowiązań 

krótkoterminowych w grupie producentów i odpowiednio 28% wśród usługodaw-

ców. Współczynniki zmienności wyznaczono dla badanej populacji. 

Warto także przeanalizować ile firm osiągało wskaźniki identyfikujące okre-

śloną strategię majątkową czy też kapitałową, które wykraczały poza obszar zmien-

ności wyznaczony średnią arytmetyczną w badanej populacji firm oraz odchyleniem 

standardowym. Wyniki analizy zaprezentowano w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Liczba firm i ich udział w badanej populacji, których wskaźniki identyfikacji strategii wykra-

czają poza obszar zmienności 

Badana grupa Strategia Liczba firm (udział w %) poza obszarem zmienności 

rodzinne nierodzinne razem 

Producenci majątkowa 2 (5) 2 (25) 4 (8) 

kapitałowa 12 (32) 5 (63) 17 (35) 

Usługodawcy majątkowa 7 (33) 1 (14) 8 (29) 

kapitałowa 6 (29) (2 (29) 8 (29) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dane z tabeli 3 potwierdzają obserwacje, że bardziej stabilne w zakresie strate-

gii zarządzania kapitałem obrotowym netto są firmy w grupie producentów niż 

usługodawców, a ponadto mniej stabilne strategie obserwuje się w zarządzaniu 

krótkoterminowymi źródłami finansowania niż aktywami obrotowymi.  

 

 

Podsumowanie 

 

Podsumowując można zauważyć, że w zakresie strategii majątkowej badanym 

firmom rodzinnym województwa wielkopolskiego bliżej do strategii konserwatyw-

nej, choć trudności w jednoznacznym formułowaniu wniosków powodują wyniki 

firmy z sektora usługowego w sytuacji, gdy jako punkt odniesienia uwzględnia się 

wartości wyznaczone na podstawie danych GUS. Zdecydowanie bardziej jedno-

znaczne wyniki obserwuje się w wypadku badania strategii kapitałowej, wówczas 

badane firmy rodzinne zachowują się konserwatywnie.  

Badaniem potwierdzono między innymi, że identyfikując strategię zarządzania 

kapitałem obrotowym netto podmiotów należy kierować się danymi branżowymi, bo 

te znacznie się mogą między różnić, co potwierdzają średnie wartości wskaźników 

służących do identyfikacji strategii w grupach producentów i usługodawców.  

Odnosząc się do postawionej w opracowaniu hipotezy można ją, na podstawie 

zebranego materiału empirycznego i przeprowadzonego badania, zweryfikować 

pozytywnie – firmy  rodzinne  bardziej  konserwatywnie  od  firm  nierodzinnych  
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zarządzają swoim kapitałem obrotowym netto. Z powodu braku reprezentatywności 

statystycznej badanej populacji, powyższego wniosku nie należy jednak uogólniać. 
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Summary 

 

The aim of the study is to identify the strategies for working capital management in 

family businesses from Wielkopolska region and its comparison to non-family firms which 

operate it the same sectors. The hypothesis says that family firms are more conservative than 

non-family companies in working capital management.  In the study financial data from 74 

companies were used, 59 family firms among them. There were data from manufacturing 

sectors (48) and service sectors (26). The analysis conducted in the study lets to verify posi-

tively the hypothesis, family firms are more conservative in working capital management than 

non-family ones. 
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PRZEDSIĘBIORCY 55+, CZY WIEK MA ZNACZENIE? 

 

 

Streszczenie 

 

Z naukowego punktu widzenia, omówione zagadnienia to jedynie muśnięcie 

tematu, jakim jest dojrzała przedsiębiorczość. Potencjalnych obszarów badawczych 

jest dużo więcej, a niniejszy artykuł zachęci być może innych badaczy do zajęcia się 

tym tematem. 

Znaczenie przedsiębiorczości 55+ w ostatnim okresie rośnie, między innymi  

w związku ze zmianami demograficznymi i starzeniem się społeczeństwa w więk-

szości krajów europejskich. Nie bez znaczenia jest także fakt, że starsi ludzie zaczy-

nają wierzyć, że mogą uczestniczyć w rynku pracy, zarówno po stronie zatrudnia-

nych, jak i zatrudniających. Stąd też liczba nowych przedsiębiorstw, tworzonych 

przez osoby starsze wzrasta, a starsi właściciele działających firm pozostają wciąż 

aktywni zawodowo. W obu przypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem niesły-

chanie istotnym dla społeczeństw, które czeka problem starzenia się. Pojawia się 

więc chęć tworzenia polityki wspierającej przedsiębiorczość dojrzałą, co bez do-

głębnego zbadania jej istoty może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. W arty-

kule opisano jedynie kilka aspektów przedsiębiorczości dojrzałej. Jednym z najistot-

niejszych spostrzeżeń jest to, że starszym przedsiębiorcom brakuje chęci do rozwoju 

swoich firm. To i inne cechy charakterystyczne przedsiębiorczości dojrzałej, powo-

duje, że polityka wspierania powinna być dopasowana do rzeczywistych potrzeb 

tych przedsiębiorców, a nie do potrzeb polityków i ekonomistów. 

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość dojrzała, mikroprzedsiębiorstwa, intencje wzro-

stowe 

 

 

1. Dojrzała przedsiębiorczość 

 

Problemy demograficzne stają się powoli zagadnieniem coraz częściej poja-

wiającym się w rozważaniach naukowych. Z jednej strony mamy do czynienia  

z malejącą liczbą urodzeń, co stanowi zagrożenie dla systemów emerytalnych,  

a w dłuższym czasie – funkcjonowania gospodarek. Z drugiej strony, wydłuża się 

długość życia, a co za tym idzie aktywność zawodowa i społeczna osób w wieku 

okołoemerytalnym. Dużo się pisze o problemach ze znalezieniem zatrudnienia dla 

osób powyżej 50 lat, jednocześnie podkreślając ich doświadczenie i gotowość do 

poświęcenia się życiu zawodowemu, bez konieczności zaniedbywania życia osobi-
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stego. Jednym z obszarów gospodarczych, w którym osoby starsze mogą realizować 

swoje pasje, lub też po prostu zarabiać na godne życie, jest przedsiębiorczość. Pro-

wadzenie firmy, daje poczucie wartości i zapełnia czas, nie dopuszczając tym sa-

mym do popadania w stan starczego otępienia. Nikt jednak nie ma złudzeń, że wiek 

dojrzały oznacza także duże ograniczenia, wynikające ze słabości ciała i czasem 

ducha.  

W literaturze przedmiotu już od wielu lat opisuje się przedsiębiorców w wieku 

dojrzałym. Najczęściej stosowanym określeniem w stosunku do tej grupy jest szary 

przedsiębiorca (grey entrepreneur), ale także przedsiębiorca senior, przedsiębiorca 

trzeciego wieku (analogia do uniwersytetów trzeciego wieku), przedsiębiorca dru-

giego rozdania (second career entrepreneur). Przy czym ostatni termin używany jest 

jedynie w stosunku do tych, którzy założyli przedsiębiorstwo w wieku dojrzałym.  

W języku polskim nie doczekaliśmy się jeszcze tak wielu nazw, chociaż jak widać, 

każdą z angielskich wersji można z powodzeniem przetłumaczyć na język polski. 

Nie sam termin jednak jest problemem, a to co za nim się kryje, a w tym także nie 

ma jednoznaczności. Punktem odniesienia jest oczywiście wiek przedsiębiorców,  

w literaturze można się spotkać zarówno ze wskazaniami na 50+, jak i na 55+. Zda-

rza się także, że mianem tym określani są przedsiębiorcy, którzy przeszli na emery-

turę (nazwijmy to wcześniejszą, chociaż dotyczy to osób nie tylko z Polski) i reali-

zują się jako przedsiębiorcy. Zagadnienie dojrzałej przedsiębiorczości jest w pol-

skiej literaturze stosunkowo nowym zagadnieniem, tak jak i wiele innych, dotyczą-

cych problemów związanych z wiekiem starszym/podeszłym. Niektóre pojęcia 

używane w opracowaniach są więc niejednoznaczne, o czym świadczy np. brak 

określenia pojęcia – osoba starsza, na co wskazali między innymi Litwiński i Sztan-

derska
1
, poświęcając temu zagadnieniu cały  podrozdział w swojej książce. W ni-

niejszym artykule, pod pojęciem osoby starszej i tym samym starszego, dojrzałego, 

przedsiębiorcy, rozumie się osobę w wieku 55+, czyli osobę w wieku okołoemery-

talnym, na tyle „starą” by doświadczać problemów ze znalezieniem sobie miejsca na 

rynku pracy, a jednocześnie na tyle „młodą” by móc, w większości wypadków,  

w tym rynku uczestniczyć. 

Dojrzała przedsiębiorczość to plusy: duży krąg znajomych i doświadczenie, 

czego dowodem są liczne badania prowadzone wśród przedsiębiorców, osiągających 

sukcesy
2
, ale także i minusy, między innymi brak czasu (życia) na próby, brak ener-

gii, problemy zdrowotne.   

Wśród przyczyn podejmowania decyzji o założeniu własnej firmy w wieku 

dojrzałym może leżeć problem ze znalezieniem pracy (przedsiębiorczość wymuszo-

na), chęć poprawy sytuacji materialnej
3
 lub obawa przed izolacją po przejściu na 

                                                           
1
 J. Liwiński, U. Sztanderska, Wstępne standardy zarządzania wiekiem, PARP, Warszawa 

2010. 
2 K. Berold, Green v. Grey, „Finweek 24”, www.fin24.com, 4.18.2013 (28.10.2013). 
3
 M. Jenkin, Rise of the grey entrepreneur: meet the over-50s starting their own businesses, 

„Guardian Professional”, Friday 2 August 2013. 
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nią
4
. Singh i de Noble

5
 dokonali klasyfikacji starszych przedsiębiorców opartej na 

przyczynach zakładania firm, dzieląc ich na trzy kategorie: 

1. Powstrzymywani (constrained): gdyby nie ustabilizowana kariera lub postrze-

gane wcześniej przeszkody, założyliby firmę wcześniej, jednak obawa o stabi-

lizację dochodów i konieczność zapewnienia środków do życia rodzinie po-

wstrzymywała ich od tego. Jest to więc swego rodzaju, uzupełnienie dotych-

czasowej kariery.  

2. Racjonalni (rational): założenie firmy jest konsekwencją porównania obecnej 

sytuacji z potencjalną sytuacją jako samozatrudnionego, kierując się głównie 

aspektem finansowym. Tacy przedsiębiorcy będą minimalizowali ryzyko na 

rzecz maksymalizacji krótkookresowego zwrotu.  

3. Niechętni (reluctant): zostali zmuszeni do założenia firmy z powodu braku 

możliwości zatrudnienia na rynku pracy.  

Podział powyższy, oparty na motywach założycielskich, można sprowadzić do 

bardziej generalnego podziału na przedsiębiorczość wynikającą z motywów pozy-

tywnych (chcę być przedsiębiorcą) i negatywnych (muszę być przedsiębiorcą). Zu-

pełnie inaczej funkcjonują firmy prowadzone przez każdą z tych grup przedsiębior-

ców. Przy czym różnice zazwyczaj ujawniają się w momencie analizowania relacji 

między motywacjami, a celami firmy
6
. W analizowanym temacie, na cel będzie 

dodatkowo wpływał wiek samych przedsiębiorców.   

Rozważając relacje między przedsiębiorczością, a wiekiem można wydzielić 

kilka wątków: 

 zakładanie firm przez osoby starsze, 

 prowadzenie firm założonych przez osoby starsze,  

 zatrudnianie osób starszych w firmach już istniejących. 

Każdy z tych wątków można rozwijać dalej, poszukując zależności między 

wiekiem a konkretnymi elementami funkcjonowania w określonym środowisku, czy 

też porównując zachowania badanych podmiotów w różnym wieku. I ten ostatni 

wątek poruszono poniżej. 

 

 

2. Przedsiębiorczość dojrzała w Polsce 

 

Badania Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
7
 pokazują rozkład wieku 

przedsiębiorców, którego maksimum przypada na 25–34 lata, niezależnie od kraju,  

z małymi wyjątkami. Wyjątkiem są takie kraje jak: Chile, Republika Korei, Singa-

pur, Holandia, Wielka Brytania oraz USA, gdzie największy udział przedsiębior-

ców, można odnotować w grupie wiekowej 35–44 lata. Sumarycznie, obie grupy 

                                                           
4
 P. Weber, M. Schaper, Are mature (Grey) entrepreneurs more successful than their younger 

counterparts?, „A Study of Australian Tourism Hosted Accommodation Owners” 2007. 
5
 G. Singh, A. DeNoble, Early retirees as the next generation of entrepreneurs, „Entrepre-

neurship Theory and Practice”, vol. 27 (3) Spring 2003, s. 207–226. 
6
 J.E. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty teoretyczne i badania 

empiryczne, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2005. 
7 Ogólnoświatowe badania nad przedsiębiorczością, prowadzone od 1999 r. w niemal 100 

krajach świata. 
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wiekowe, 25–34 i 35–44 lata obejmują niemal 50% wszystkim przedsiębiorców
8
. 

Dopełnieniem obrazu aktywności osób dojrzałych mogą być badania przeprowadzo-

ne przez Fundację Kauffmana, opracowującą indeks aktywności przedsiębiorczej  

w USA. Wynika z nich, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w wieku 55–

64 lata należą do grupy najszybciej rosnącej
9
. W roku 1996 stanowili oni 14,5% 

wszystkich rozpoczynających działalność gospodarczą w USA, podczas gdy w 2012 

roku było ich już 23,4%. Przedsiębiorczość osób dojrzałych jest więc faktem nieza-

przeczalnym we współczesnym świecie.  

Jakie mogą być polskie korzenie przedsiębiorczości (rozumianej jako zakłada-

nie firmy) wieku dojrzałego? Przede wszystkim brak możliwości znalezienia pracy – 

jest to motyw negatywny, czyli wynikający z konieczności i nie wróży dobrze moż-

liwościom rozwojowym firmy.  Nie wyklucza się jednak także chęci realizacji wła-

snych pasji. Na decyzję o podjęciu działalności gospodarczej w wieku dojrzałym, 

będzie wpływał także sposób postrzegania osób starszych w społeczeństwie. Jeżeli 

będą one akceptowane jako jednostki zdolne do podejmowania wyzwań przedsię-

biorczych, to takie wyzwania będą podejmowały. Wszak nie ma wątpliwości, że 

starzenie się jest związane zarówno z obniżeniem aktywności biologicznej, jak  

i zmianami w zakresie zapamiętywania, oceny, analizowania, ale także motywacji. 

Akceptacji osób starszych w polskim życiu, nie sprzyja powszechny kult młodości. 

Owszem, cenimy starszych za doświadczenie życiowe, ale raczej postrzegamy jako 

osoby wyciszone, powoli wycofujące się z aktywnego życia zawodowego. Widok 

osoby starszej na motorze, z laptopem czy też uprawiającej ekstremalne sporty, 

wywołuje zdziwienie i podziw, ale nie jest powszechny. Tak samo myślimy o oso-

bach, które w starszym wieku decydują się na zakładanie własnej firmy. I jest to 

zupełnie zrozumiałe, zważywszy na fakt, że rozkład skłonności do rozpoczynania 

własnej działalności w zależności od wieku ma kształt dzwonu.  

Należy jednak pamiętać o dużej grupie przedsiębiorców, którzy weszli już  

w badany przedział wieku i prowadzą firmy założone wcześniej. Według badań 

GEM, 21% właścicieli dojrzałych firm w Polsce (metodologia GEM zakłada, że są 

to firmy funkcjonujące dłużej niż 3,5 roku) stanowią osoby w wieku 55–64 lata. 

Taki sam udział odnotowano dla grupy wiekowej 25–34 lata, nieco wyższy dla 35–

44 lat – 27% (rys. 1). Jeżeli jednak spojrzymy na osoby znajdujące się w fazie prze-

przedsiębiorczej oraz we wczesnej fazie przedsiębiorczej (na wykresie oznaczonej 

jako TEA – total entrepreneurial activity), udział grupy wiekowej 55–64 lata jest 

już zdecydowanie mniejszy niż pozostałych (wyjątkiem są najmłodsi – 18–24 lata)  

i stanowi 9%.  

                                                           
8
 S. Xavier, D. Kelley, J. Kew, M. Herrington, A. Vorderwülbecke, Global Entrepreneurship 

Monitor 2012, Global Report, GEM, 2013. 
9
 Kauffman Index of Entrepreneurial Activity Interactive 2012, Kauffman Foundation, Kansas 

City, 2013. 
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Rysunek 1. Rozkład wieku właścicieli firm dojrzałych oraz osób zamierzających założyć 

firmę lub prowadzących firmy młode (TEA) 

Źródło: P. Zbierski, D. Węcławska, P. Zadura-Lichota, M. Bratnicki, Global Entrepreneurs-

hip Monitor Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012. 

 

Polskie badania dotyczące średniego wieku osób pracujących według statusu 

zatrudnienia w IV kwartale 2011 roku, wskazują, że przeciętny wiek pracodawców  

i samozatrudnionych, czyli przedsiębiorców, jest najwyższy i wynosi 45 lat (rys. 2). 

Oznacza, że jest wśród nich wiele osób w wieku 55+.  

 
Rysunek 2. Przeciętny wiek osób pracujących wg statusu zatrudnienia w IV kwartale 2011 

roku 

Źródło: D. Węcławska, Charakterystyka przedsiębiorców w Polsce na podstawie danych 

BAEL i BKL, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  

w latach 2010–2011, red. A. Tarnawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 

Warszawa, 2012, s. 85–99.  
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Z przytoczonych powyżej danych wynika, że przedsiębiorczość osób dojrza-

łych w Polsce nie jest zjawiskiem marginalnym, a zakładając postępujące zmiany 

demograficzne, będzie odgrywała coraz większą rolę.  

 

 

3. Badania starszych przedsiębiorców na Pomorzu 

 

Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze to największe badania wśród przed-

siębiorców przeprowadzane na Pomorzu. Są to badania panelowe, obejmujące różne 

grupy przedsiębiorców, a od III edycji w 2010 roku, także mikroprzedsiębiorców.  

W badaniach 2010 roku przeprowadzono ankietę wśród 1005 mikroprzedsiębiorców 

z 9 powiatów województwa. Dobór próby był celowy i obejmował firmy młode, 

powstałe po 2005 roku. Konsekwencją takiego doboru, była niska reprezentatyw-

ność przedsiębiorców w wieku 55+. Pytanie o wiek przedsiębiorcy zadawano tylko 

tym, którzy prowadzili działalność samodzielnie, w wypadku spółek, trudno bowiem 

byłoby przypisać udzielone odpowiedzi dotyczące, np. odczuć, do osób w konkret-

nym wieku. Stąd też, analiza funkcjonowania przebadanych przedsiębiorstw pod 

kątem wieku jest możliwa tylko dla 835 mikrofirm. Rozkład wieku przebadanych 

przedsiębiorców przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

Przedział wiekowy 21–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65 i więcej Brak odp. 
Suma 

końcowa 

Liczności 55 429 213 93 36 9 170 1005 

Udział (%) 5,5 42,7 21,2 9,3 3,6 0,9 16,9 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 

Największy udział w badaniu mieli przedsiębiorcy w wieku 25–34 lata, co wy-

nikało z faktu ograniczenia badań do firm młodych, a zgodnie z przytoczonymi 

powyżej wynikami badań GEM, jest to przedział wiekowy, najbardziej aktywny  

w zakładaniu działalności gospodarczej. Na podstawie zgromadzonego materiału 

badawczego, można pokusić się o odpowiedź na poniższe pytania: 

 czy wiek różnicuje sylwetki przedsiębiorców: wykształcenie, doświadczenie, 

motywacje przedsiębiorcze, 

 czy wiek wpływa na obierane przez przedsiębiorców cele, 

 czy wiek wpływa na postrzeganie otoczenia oraz ocenę sytuacji firmy i gospo-

darki?   

 

 

4. Czy wiek ma znaczenie – wyniki badań 

 

Starsi przedsiębiorcy nie odbiegali wykształceniem od swoich młodszych ko-

legów, natomiast ich doświadczenie przedsiębiorcze, przed założeniem firmy było 



202 Julita E. Wasilczuk   

 

 

z pewnością wyższe
10

. Odpowiedzi na pytanie: dlaczego przedsiębiorcy rozpoczyna-

ją działalność gospodarczą, można udzielić na podstawie wskazanych przez przed-

siębiorców motywacji przedsiębiorczych. Okazuje się, że starsi przedsiębiorcy  

w najmniejszym stopniu ze wszystkich badanych grup wiekowych, kierowali się 

realizacją marzeń oraz dążeniem do autonomii (rys. 3). Wyraźnie natomiast w ich 

wypadku, ujawnił się negatywny motyw w postaci braku innej pracy.  

 

 

Rysunek 3. Motywacje przedsiębiorcze w zależności od wieku. Udziały nie sumują się do 

100, pominięto wariant odpowiedzi: „inne” oraz „brak odp.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.  

 

Ten rozkład motywów, wskazujący raczej na konieczność, a nie chęć bycia 

przedsiębiorcą, pogłębia zapewne różnice w celach i postrzeganiu otoczenia w po-

szczególnych grupach wiekowych. Dowodem są odpowiedzi na pytanie o główny 

cel firmy, prowadzonej przez przedsiębiorców w różnym wieku. Udział celu, jakim 

jest utrzymanie status quo, rośnie wraz z wiekiem przedsiębiorców, podczas gdy 

udział celu w postaci rozwoju firmy zachowuje się dokładnie odwrotnie (rys. 4). 

Brak chęci rozwoju, rzutuje zapewne na odpowiedzi na kolejne pytanie: o źró-

dło podejmowania bieżących decyzji w przedsiębiorstwie. Horyzont myślenia o jej 

funkcjonowaniu skraca się wraz z wiekiem właścicieli. Najstarsi przedsiębiorcy dwa 

razy rzadziej kierują się długookresową strategią firmy w porównaniu do najmłod-

szych (rys. 5). I chociaż nie ma w tym nic dziwnego, to jednak jest to bardzo istotny 

wniosek, który należy brać pod uwagę w kształtowaniu polityki wspierania tej grupy 

przedsiębiorców. 

                                                           
10

 J.E. Wasilczuk, K. Zięba, Kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikro firmy 

w wybranych gminach woj. pomorskiego, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce, 

Teoria i Praktyka” 2012, nr 2, s. 43–53. 
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Rysunek 4. Cele badanych mikroprzedsiębiorców w zależności od wieku. Pominięto śladowe 

wskazania na: likwidację oraz inne  

Źródło: J.E. Wasilczuk, K. Zięba, Kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikro 

firmy w wybranych gminach woj. pomorskiego, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej 

Gospodarce, Teoria i Praktyka” 2012, nr 2. 

 

 

 

Rysunek 5. Źródła bieżących decyzji w zależności od wieku właścicieli  

Źródło: J.E. Wasilczuk, K. Zięba, Kompetencje szarych przedsiębiorców prowadzących mikro 

firmy w wybranych gminach woj. pomorskiego, „Przedsiębiorstwo we Współczesnej 

Gospodarce, Teoria i Praktyka” 2012, nr 2.  

 

Badania prowadzono w 2009 roku, gdy wszyscy mówili o kryzysie gospodar-

czym, chociaż z ekonomicznego punktu widzenia, było to tylko spowolnienie roz-

woju. Te wszechobecne minorowe nastroje, z pewnością odbijały się na postrzega-

niu przez przedsiębiorców przyszłości własnej firmy. Zakładając, że większość
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z nim nie ma wykształcenia biznesowego (jedynie 10% legitymuje się takim), ocena 

sytuacji zarówno gospodarczej, jak i jej konsekwencji dla firmy była dokonywana 

na podstawie doświadczenia, ale także subiektywnego stosunku do konkretnych 

zdarzeń. Zakłada się, że zarówno jedno, jak i drugie jest powiązane z wiekiem.   

Przedsiębiorców zapytano o odczucia związane z obecną sytuacją gospodarczą. 

Widać, że najbardziej optymistyczni są najmłodsi przedsiębiorcy (21–34 lata), któ-

rzy w największym stopniu upatrują w spowolnieniu gospodarczym szans, a zara-

zem w najmniejszym, obawiają się upadku firmy (rys. 6). Kolejną grupą przedsię-

biorców, która znajduje się „na skraju” są najstarsi, to oni w największym stopniu 

czują się zagrożeni upadkiem, jednocześnie jednak przewyższają w optymizmie 

dwie młodsze grupy wiekowe przedsiębiorców. Czy jest to przejaw optymizmu czy 

właśnie pesymizmu, a może po prostu realizmu trudno powiedzieć. W rozważaniach 

pominięto wariant odpowiedzi: „jeszcze nie wiem”, stanowił on około 35% odpo-

wiedzi w każdym przedziale wiekowym przedsiębiorców. 

 

 

Rysunek 6. Postrzeganie możliwości firmy przez przedsiębiorców w zależności od wieku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

 
Ten ostatni wynik, może także świadczyć o dużym doświadczeniu dojrzałych 

przedsiębiorców, którzy niejeden kryzys przetrwali, a obecną sytuację i tak postrze-

gają jako bardziej korzystaną niż okres przed gospodarką rynkową. 

 

 
Podsumowanie 

 
Można zadać pytanie, po co rozważać tę najstarszą podgrupę przedsiębiorców, 

skoro wszyscy borykają się z tymi samymi problemami? Otóż okazuje się, że przed-

siębiorcy w różnym wieku, w różny sposób podchodzą do zarządzania swoją firmą. 

To zróżnicowanie powoduje, że oferowana polityka wspierania przedsiębiorczości  

i małych firm nie zawsze trafia na podatny grunt i rzeczywiście przynosi korzyści. 

Dojrzali przedsiębiorcy nie potrzebują środków na rozwój firmy, bo takiego rozwoju 
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nie planują. Dla nich istotne jest utrzymanie firmy na obecnym poziomie i jeżeli 

oczekują wsparcia, to właśnie w tym obszarze. Nie mają już też motywacji, by 

uczestniczyć w szkoleniach i podnosić swoje kompetencje, bo często wiedzę i do-

świadczenie już mają. Z pewnością natomiast przydałyby im się warsztaty dotyczące 

nowoczesnych technologii w komunikowaniu czy też wsparcie w zawiłych procedu-

rach dotyczących instytucji.  
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 ENTREPRENEURS 55+, DOES THE AGE MATTER? 

 

Summary 

 

Importance of entrepreneurship of 55+ is growing, once because of the demographic 

changes, and the process of ageing populations in most countries. The second reason is  

because older people started to believe that they can fully participate in the market, whether 

on the employee or employer site. Therefore the number of new firms created by older people 

increases, and the older owners of mature firm stay active in their businesses. Both situations 

are very important for the societies, when the process of ageing is dangerous for economies. 

However, if any policy, supporting this group of entrepreneurs has to be implemented, first an 

in-depth researches should be done. The paper, shows only some aspects of older  

entrepreneurs. One of the most important finding is that older entrepreneurs are not intending 
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to growth their businesses. This, and probably other characteristic features of older entrepre-

neur increase the need to cut the supporting policy, according the real needs of them.  

 

Keywords: mature entrepreneurship, microfirms, growth intentions 

 

Translated by Julita E. Wasilczuk 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA W OKRESIE TRANSFORMACJI 

USTROJOWEJ W POLSCE 

 

 

Streszczenie 

 

Artykuł poświęcono aktualnym problemom przedsiębiorczości rodzinnej  

w Polsce ponad dwadzieścia lat po transformacji ustrojowej. Zaprezentowano 

naturę, specyfikę i znaczenie biznesu rodzinnego. Następnie opisano główne 

zmiany, jakie nastąpiły w funkcjonowaniu firm rodzinnych, jak również sukcesy 

odnotowane na polu wspierania tego typu podmiotów. Rozważania uzupełniono 

identyfikacją dalszych problemów i wyzwań ważnych dla przyszłości biznesu 

rodzinnego. 

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość rodzinna, główne zmiany w obrębie firm 

rodzinnych, wspieranie biznesu rodzinnego, przyszłe problemy rozwoju firm 

rodzinnych 

 

 

Wprowadzenie 

 

Okres przemian politycznych i społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 90. 

ubiegłego wieku, określanych jako proces tzw. transformacji ustrojowej, otworzył 

nową jakościowo „erę” dla prywatnej przedsiębiorczości
1
, w tym dla jej specyficz-

nej odmiany – przedsiębiorczości rodzinnej, która stanowi integralną część gospo-

darki rynkowej od momentu jej pojawienia się w historycznym procesie społeczne-

go gospodarowania. 

B. Piasecki zauważał wówczas: „Można przypuszczać, że firmy rodzinne sta-

nowią dosyć wysoki odsetek polskiego sektora MSP; np. w badaniach prowadzo-

nych przez Uniwersytet Łódzki w 1995 roku stanowiły one prawie jedną trzecią 

wszystkich losowo dobranych przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 100 osób.  

W ramach firm rodzinnych tworzy się specyficzny związek własności i zarządzania. 

Związek ten jest istotą dyskusji o »przedsiębiorczym familizmie«, »paternalizmie« 

lub »personalizmie«, zakładających istnienie pozytywnego związku pomiędzy 

»firmą rodzinną« a wynikami jej działalności (efektywnością) i jej rozwojem”
2
. 

                                                 
1 B. Piasecki określił okres po 1989 r. „eksplozją przedsiębiorczości” w Polsce, kiedy to 

weszły w życie dwie, zasadnicze dla przyszłej dynamiki rozwojowej sektora MŚP, ustawy.  
2 B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź 1998, s. 139–140. 
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Celem artykułu jest analiza i ocena zmian, jakie zaszły w sektorze firm rodzin-

nych po ponad dwudziestu latach reform społeczno-gospodarczych w Polsce, zapo-

czątkowanych po 1989 roku. Poniższe rozważania, przeprowadzono na podstawie 

studiów literaturowych, wyników przeprowadzonych dotychczas badań empirycz-

nych oraz własnych doświadczeń autorki wyniesionych z pracy zawodowej w firmie 

rodzinnej, co pozwala na sformułowanie kilku ogólniejszych wniosków, dotyczą-

cych szeroko rozumianej przedsiębiorczości rodzinnej, ze szczególnym uwzględ-

nieniem aktualnych potrzeb rozwojowych firm rodzinnych w Polsce. 

Przedsiębiorstwo rodzinne, uznawane powszechnie za zjawisko społeczno-

ekonomiczne, stało się przedmiotem poważnych badań oraz studiów literaturowych 

w latach 80. XX wieku. Pionierami w tej dziedzinie byli Amerykanie
3
. W krajach 

Europy Zachodniej na uznanie zasługiwały głównie prace Brytyjczyków, Hiszpa-

nów, Niemców
4
. Badaczy interesowała początkowo problematyka o charakterze 

ogólnym, np. istota i definicja firmy rodzinnej, związek między tego typu podmio-

tem a przedsiębiorczością czy też rola i znaczenie biznesu rodzinnego dla rozwoju 

gospodarki i społeczeństwa. Następnie uwaga uczonych skupiła się na zagadnie-

niach bardziej szczegółowych, jak: sukcesja władzy i własności w rodzinnej firmie 

oraz jej planowanie, optymalizacja źródeł finansowania, pokonywanie bariery kapi-

tałowej, szczególna logika finansowa w biznesie rodzinnym, profesjonalizacja za-

rządzania, jak również pokonywanie negatywnego wpływu konfliktów rodzinnych 

na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Pierwsze publikacje poświęcone firmom ro-

dzinnym w Polsce pojawiły się na początku lat 90. ubiegłego wieku. Były to jednak 

sporadyczne artykuły w czasopismach fachowych, a czasami w naukowych. Inten-

sywny rozwój piśmiennictwa naukowego i popularyzatorskiego z zakresu family 

business w naszym kraju nastąpił dopiero po 2000 roku
5
.  

 

 

1. O istocie, specyfice i znaczeniu firm rodzinnych 

 

Przedsiębiorczość rodzinna z jednej strony jest integralną częścią przed-

siębiorczości w ogóle i podlega rządzącym nią prawom, regułom i zasadom. Z dru-

giej jednakże strony dodatkowo kieruje się właściwą sobie logiką, ma

                                                 
3 Por.: L.A. Danco, Inside the family business: a guide for the family business owner and his 

family, The University Press, Cleveland 1980; J.H. Astrachan, Family firm and the community 

culture, „Family Business Review” 1988, nr 1; D.T. Jaffe, Working with ones you love: con-

flict resolution and problem solving strategies for a successful business, Conari, Berkeley 

1990; P.A. Frishkoff, Understanding family business: what is a family business?, Oregon 

State University 1995.  
4 Por.: B. Dunn, Success themes in Scottish family enterprises: philosophies and practices 

through the generations, „Family Business Review” 1995, nr 7; R. Donckels, E. Frohlich, Are 

family businesses really different?, „Family Business Review” 1991, nr 4; M.A. Gallo, Global 

perspectives on family businesses, Loyola University, Family Business Center, Chicago 1994. 
5 Por.: J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. 

Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004; K. Safin, Przedsiębiorstwa rodzinne – 

istota i zachowania strategiczne, Wyd. AE, Wrocław 2007; Ł. Sułkowski, Organizacja a 

rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń 2004; A. Surdej, K. Wach, 

Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.  
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specyficzne, niespotykane gdzie indziej właściwości i problemy, stanowi jakby 

inne spojrzenie na działalność gospodarczą człowieka. Swoiste połączenie syste-

mów rodziny i firmy implikuje odmienny rodzaj uwarunkowań funkcjonowania tego 

typu podmiotu gospodarczego, jak też koniecznych do pokonania barier i zagrożeń. 

Większość z tych zagrożeń ma charakter bardziej prawno-organizacyjny, psycholo-

giczny czy wręcz pedagogiczny niż wymiar czysto ekonomiczno-finansowy. 

W dalszym ciągu aktualna jest teza, że rozwój przedsiębiorstw rodzinnych 

wymaga – poza czynnikami charakterystycznymi dla każdego typu przedsię-

biorstw – uwzględnienia wpływu wielu dodatkowych czynników, wynikających 

ze specyfiki tych podmiotów, polegającej m.in. na tym, że nie jest możliwe cał-

kowite oddzielenie „spraw” firmy od „spraw” rodziny, ról i obowiązków w ra-

mach rodziny od tych wypełnianych w ramach firmy. Problemy, jakie rodzą się  

w rodzinie, stają się kwestiami biznesowymi i odwrotnie – dylematy związane  

z prowadzeniem przedsiębiorstwa mają istotny wpływ na stosunki wewnątrzrodzin-

ne. Powodem takiego stanu rzeczy jest „struktura” przedsiębiorstwa rodzinnego, 

będącego systemem trzech nakładających się elementów: rodziny, firmy i własności. 

Przedsiębiorstwo rodzinne charakteryzuje występowanie trwałego, wewnętrznego 

konfliktu, ponieważ poszczególne podsystemy (rodziny, firmy i własności) cechują 

odmienne zasady zachowań oraz istnienie różnic w wyznaczonych celach i rolach. 

Każdy z podsystemów obejmuje grupę ludzi o rozmaitych zakresach obowiązków, 

zainteresowaniach, potrzebach, miejscach aktywności oraz sposobach i metodach 

działania. Podsystem rodziny jest wewnętrznie skupiony na członkach rodziny, 

podsystem gospodarczy pozostaje zewnętrznie nastawiony na klientów. Sytuację  

w przedsiębiorstwie komplikuje dodatkowo podsystem stosunków własnościowych, 

ale za to dzięki jego istnieniu możliwe jest sprawne zarządzanie firmą, tworzenie jej 

misji, wytyczanie celów działania itp. Zrozumienie istoty firmy rodzinnej jest nie-

zwykle ważne z punktu widzenia jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, ale 

nie likwiduje (co najwyżej łagodzi) sprzeczności tkwiącej wewnątrz tego rodzaju 

podmiotu. Nadal zatem aktualny wydaje się postulat i zalecenie pod adresem przed-

siębiorców, by dla podniesienia sprawności i efektywności gospodarowania starali 

się rozdzielać w stopniu najbardziej możliwym sferę rodziny od sfery firmy, jak 

również optymalizować zarządzanie własnością przedsiębiorstwa. 

Należy mocno podkreślić ważną społeczno-ekonomiczną rolę spełnianą przez 

przedsiębiorstwa rodzinne we współczesnej gospodarce polskiej. O znaczeniu 

przedsiębiorczości rodzinnej decydują nie tylko rozmiary tego zjawiska
6
, ale także 

jakościowe aspekty jej funkcjonowania. W aspekcie społecznym zwraca się uwagę 

głównie na postrzeganie rodziny jako płaszczyzny zachowań przedsiębiorczych 

oraz silną potrzebę poczucia przydatności społecznej i zaangażowania środowi-

skowego firm rodzinnych. W aspekcie ekonomicznym, obok funkcji właściwych 

małym i średnim przedsiębiorstwom, zauważa się stabilizujący wpływ biznesu 

rodzinnego na funkcjonowanie gospodarki co najmniej w dwóch wymiarach: 

zatrudnienia (firmy rodzinne są mniej skłonne do zwalniania pracowników, nawet  

w sytuacjach kryzysowych) oraz finansowym (firmy rodzinne są postrzegane przez 

                                                 
6 W. Popczyk szacuje ilość firm rodzinnych na poziomie 75% całej populacji polskich 

przedsiębiorstw. 
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potencjalnych inwestorów jako pewniejsza lokata kapitału niż w wypadku przedsię-

biorstw nierodzinnych). To szczególnie pozytywne znaczenie przedsiębiorstw ro-

dzinnych w rozwiniętej gospodarce rynkowej tłumaczy potrzebę stworzenia  

w Polsce efektywnego systemu wspierania tego sektora, korzystając w tym celu 

bezpośrednio lub pośrednio z doświadczeń i rozwiązań krajów gospodarczego Za-

chodu. 

Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce wykazuje wysoki stopień różnorod-

ności zarówno pod względem wielkości (obecnie nie są to już wyłącznie przedsię-

biorstwa małe i średnie, powstaje coraz więcej dużych firm rodzinnych), jak i formy 

organizacyjno-prawnej (przeważają podmioty jednoosobowe i spółki jawne, wzra-

sta jednak liczba spółek z ograniczoną odpowiedzialnością a nawet spółek akcyj-

nych) czy reprezentowanej branży (począwszy od handlu i prostego przetwórstwa 

po zaawansowany proces produkcyjny i wyspecjalizowane usługi). Ponadto odno-

towuje się w Polsce istnienie wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych  

(o bogatej, często kilkudziesięcioletniej lub ponad stuletniej tradycji) oraz firm 

nowych – kilku lub kilkunastoletnich. Są wśród nich firmy prowadzone przez mał-

żeństwa, rodzeństwa lub wspólnie przez rodziców i dzieci
7
. 

 

 

2. Podstawowe zmiany zachodzące w obrębie sektora przedsiębiorczości 

rodzinnej 

 

Firmy rodzinne w Polsce sukcesywnie zyskują na znaczeniu społecznym  

i ekonomicznym – proces transformacji gospodarki polskiej sprzyjał odradzaniu się 

przedsiębiorczości rodzinnej. Należy przypomnieć należy, że firmy rodzinne,  

w związku z czynną postawą rodzin w zakresie działalności gospodarczej oraz wy-

chowaniem młodego pokolenia do podjęcia aktywności gospodarczej na własny 

rachunek, są swoistą „kolebką” przedsiębiorczości. Ponadto w przypadku firm ro-

dzinnych dostrzega się większy, w porównaniu z firmami nierodzinnymi, szacunek 

dla tradycji, wyższe zaangażowanie w należytą obsługę klientów, jak też zaintere-

sowanie pracownikiem najemnym (w znaczeniu: spoza rodziny). Niezaprzeczalna 

jest ich dobroczynna działalność na rzecz lokalnej społeczności, z pewnością ściśle 

korelująca również z pragnieniem podniesienia prestiżu rodziny w środowisku. 

Oprócz roli społecznej przedsiębiorstw rodzinnych, jeszcze raz na podkreślenie 

zasługuje ich znaczenie ekonomiczne, m.in.: produkcja towarów i usług, na które 

popyt jest niewielki lub silnie zmienny, aktywność w dziedzinach o dużym ryzyku 

początkowym, kooperacja z dużymi przedsiębiorstwami, łatwiejsze tworzenie  

i wdrażanie innowacji, nowych pomysłów, wynalazków i rozwiązań lub też tworze-

nie nowych miejsc pracy. 

Następuje proces upodobniania się polskich przedsiębiorstw rodzinnych 

do przedsiębiorstw tego typu w rozwiniętej gospodarce rynkowej – w miarę 

utrwalania się mechanizmów rynkowych i dalszego włączania się Polski w system 

gospodarki światowej firmy rodzinne sukcesywnie obierają drogi rozwoju właściwe 

                                                 
7 Szerzej J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjo- 

nowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004. 
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krajom Zachodu. Niezmiernie istotne znaczenie dla przyszłości firm rodzinnych ma 

pogłębiające się w gospodarce światowej odwrócenie tendencji do zanikania firm 

małych i średnich. Ponad wszelką wątpliwość najbardziej rozwinięta pod względem 

zakresu i sposobu funkcjonowania, uznania i wsparcia ze strony państwa, społeczeń-

stwa, ośrodków naukowych, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych jest przed-

siębiorczość rodzinna w Stanach Zjednoczonych (z pominięciem oczywiście wyso-

kich podatków od spadków i darowizn obowiązujących w tym kraju). W Europie 

najbardziej zasługuje na uwagę model brytyjski (w następnej kolejności model hisz-

pański), w którym, podobnie jak w USA, występują również elementy uznania sek-

tora przedsiębiorstw rodzinnych ze strony państwa, społeczeństwa, ośrodków na-

ukowych i instytucji finansowych, poparte dodatkowo systemem rozwiązań w za-

kresie polityki podatkowej (zerowy podatek od spadków i darowizn w przypadku 

dziedziczenia lub podarowania firmy rodzinnej), metod finansowania, konsultingu 

itp. 

Czynniki warunkujące dalszy rozwój polskich przedsiębiorstw rodzinnych 

mają zarówno charakter zewnętrzny w postaci bodźców płynących z makro-  

i mikrootoczenia ekonomiczno-społecznego, jak też tkwiący wewnątrz firmy. 

Praktyka krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej potwierdza, że czynniki we-

wnętrzne silniej warunkują przyszły rozwój firmy niż czynniki zewnętrzne. 

Dowodem takiej sytuacji może być zdolność do  efektywnego funkcjonowania 

przedsiębiorstw rodzinnych nawet w niezbyt sprzyjających warunkach ekonomicz-

nych kraju. Należy jednak zaznaczyć, że na obecnym etapie rozwoju gospodarki  

w Polsce wskazane są dalsze działania ze strony państwa, sprzyjające rozwojowi 

firm rodzinnych. 

Obecnie w Polsce obserwujemy również proces intensywnej internacjonali-

zacji działalności firm rodzinnych. Jak zauważa W. Popczyk, należy kontynuować 

badania w zakresie internacjonalizacji firm rodzinnych z uwagi na niedostateczną 

wiedzę w tym obszarze i wagę problemu dla przedsiębiorstw stanowiących grupę 

dominującą w gospodarce aspirującej do miana gospodarki opartej na wiedzy. Istot-

ną zmienną badawczą powinien być kapitał społeczny, pod warunkiem wypracowa-

nia zoperacjonalizowanych metod jego mierzenia. Jest on uważany za źródło prze-

wagi konkurencyjnej przedsiębiorstw rodzinnych zarówno w otoczeniu narodowym, 

jak i globalnym
8
.  

  

 

3. Obszary najważniejszych osiągnieć w zakresie rozwoju biznesu  

rodzinnego 

 

W ponad dwudziestoletnim okresie przemian społeczno-gospodarczych w na-

szym kraju po 1989 roku daje się zauważyć wiele istotnych osiągnięć w zakresie 

polepszania warunków działania firm rodzinnych. Warto zwrócić uwagę na najważ-

niejsze z nich, uwzględniające specyficzny charakter tych podmiotów.  

                                                 
8 W. Popczyk, Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza 

ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, Wyd. 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 217. 
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W pierwszej kolejności – trwa proces rzeczywistego uznania przez państwo 

przedsiębiorczości rodzinnej jako odrębnego sektora gospodarczego – chodzi tu 

głównie o  tworzenie przychylnego klimatu wokół biznesu rodzinnego w celu zmia-

ny jego wizerunku w świadomości społecznej. Firmy rodzinne winny stać się jakby 

„kręgosłupem” polskiej gospodarki. Należy zerwać ze stereotypem firmy rodzinnej 

jako warsztatu rzemieślniczego czy wyłącznie mikropodmiotu, zatrudniającego 

kilku pracowników. Podniesienie społecznego prestiżu przedsiębiorstw rodzinnych 

wymaga jednak usilnych starań ze strony odpowiednich instytucji rządowych, jak 

też władz samorządowych. Godnym naśladowania przykładem w tym zakresie są 

działania władz Hiszpanii, Finlandii czy Wielkiej Brytanii
9
. Najnowszym znakomi-

tym przykładem zaangażowania naszych władz była natomiast zorganizowana przez 

Inicjatywę Firm Rodzinnych (A. Blikle) w dniach 12–13 listopada 2013 roku  

w Pałacu Prezydenckim w Warszawie pod patronatem Prezydenta Polski, pierwsza 

na taką skalę, Konferencja Firm Rodzinnych („Innowacyjność firm rodzinnych” 

oraz „Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych”) z udziałem osób od lat 

budujących markę firm rodzinnych, osobiście zaangażowanych w tworzenie silnej, 

wspierającej się społeczności polskich przedsiębiorców
10

. 

Nastąpiły istotne pozytywne zmiany w przepisach prawnych oraz ekono-

miczno-finansowych warunkach działania firm rodzinnych, głównie w zakresie 

źródeł finansowania, polityki podatkowej (podatek dochodowy od osób prawnych, 

podatek od spadków i darowizn itp.). Polepszył się dostęp do korzystnych źródeł  

i finansowania i to nie tylko o charakterze dłużnym (kredyty, pożyczki), rozwinęły 

się również alternatywne formy finansowego wspierania przedsiębiorczości rodzin-

nej jak: leasing i faktoring (pamiętać tu wciąż należy, że charakterystyczną cechą 

firm rodzinnych jest tendencja do „odrzucania” zewnętrznych źródeł finansowania, 

winny być one zatem w wysokim stopniu korzystne) oraz możliwości skorzystania  

z oferty prywatnego rynku kapitałowego w postaci funduszy Private Equity/Venture 

Capital czy Aniołów Biznesu. Istnieje dość znaczna grupa firm małych i średnich, 

które podjęły decyzję o finansowaniu swojego rozwoju za pośrednictwem Alterna-

tywnego Systemu Obrotu NewConnect. Reforma podatku od osób prawnych stano-

wi właściwy krok w kierunku wsparcia tych podmiotów w ich rozwoju. Pozytywną 

sytuację obserwuje się także w zakresie przepisów prawnych dotyczących dziedzi-

czenia przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, jak też obowiązujących podatków od 

spadków i darowizn, które nie stanowią w zasadzie żadnej przeszkody w przekaza-

niu firmy najbliższej rodzinie, w tym głównie małżonkowi i dzieciom (nowelizacja 

ustawy w 2007 r.). Chodziłoby zatem o utrzymanie istniejącego stanu prawnego.  

Nadal natomiast obserwujemy nadmiernie wysokie koszty pracy, które stanowią 

istotną barierę tworzenia nowych miejsc pracy oraz poważnie ograniczają efektyw-

ność gospodarowania. 

                                                 
9 „Overview of family business relevant issues”, Country Fiche Poland (2008) – raport eks-

pertów Komisji Europejskiej w ramach projektu koordynowanego przez KMU Forschung 

Austria, Austrian Institute for SME Research na zlecenie Komisji Europejskiej, Enterprise 

and Industry Directorate - General, http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/ sme/files/craft/ 

family_business/doc/familybusines_country_fiche_poland_en.pdf. 
10 Oficjalna strona internetowa Inicjatywy Firm Rodzinnych, www.firmyrodzinne.pl. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/family_business/doc/familybusines_country_fiche_poland_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/family_business/doc/familybusines_country_fiche_poland_en.pdf
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Stworzono warunki skłaniające przedsiębiorstwa rodzinne do przekształ-

cania się w „wyższe” formy organizacyjno-prawne przewidziane wprowadzonym 

w 2000 roku Kodeksem spółek handlowych, który oferuje bardziej nowoczesne, 

elastyczne rozwiązania, dostosowane do specyfiki firm rodzinnych, jak np. jedno-

osobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka komandytowo-

akcyjna. Obecnie zdecydowana większość przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonuje 

w formie podmiotów jednoosobowych lub spółek jawnych, wiele z nich decyduje 

się jednak na skorzystanie z nowych możliwości. Sytuacja taka powoduje otwieranie 

się firm rodzinnych na obce źródła finansowania, zapewnia ochronę majątku rodzin-

nego przed nadmiernym ryzykiem finansowym, może przyspieszać procesy rozwo-

jowe. 

Zaobserwowano wzmożenie działań pro family business ze strony władz sa-

morządowych w ramach autonomicznych województw, powiatów i gmin. Wła-

ściwe rozwiązania dla lokalnej przedsiębiorczości rodzinnej winny koncentrować się 

m.in. na: znoszeniu barier i utrudnień biurokratycznych, promowaniu firm rodzin-

nych w kraju i zagranicą, organizowaniu regionalnych ośrodków konsultingowych 

oraz szeroko zakrojonej akcji szkoleniowej dla prowadzących rodzinną firmę. Nie-

ocenioną formą wsparcia firm rodzinnych byłyby konsekwentne wysiłki władz sa-

morządowych dotyczące zmiany niezbyt korzystnego wizerunku prywatnego przed-

siębiorcy, pokutującego jeszcze w lokalnych społecznościach zwłaszcza na prowin-

cji – „z wykorzystującego innych cwaniaka lub oszusta w kreującego postęp i nowe 

miejsca pracy przedsiębiorczego człowieka i szanowanego obywatela”. Społeczeń-

stwo polskie mimo upływu ponad dwudziestu lat nie przywykło jeszcze w pełni do 

takiej oceny przedsiębiorcy.  

Bardzo wiele uczyniono w zakresie stworzenia szeroko dostępnego profe-

sjonalnego doradztwa dotyczącego przedsiębiorczości rodzinnej (jakże często  

z wykorzystaniem funduszy unijnych), np. wprowadzanie przez firmy konsultingo-

we specjalistycznego poradnictwa, powoływanie centrów biznesu rodzinnego przy 

uczelniach wyższych i placówkach naukowych, organizowanie wykładów, semina-

riów, warsztatów prowadzonych przez krajowych i zagranicznych specjalistów 

family business, organizowanie konferencji naukowych, zjazdów zawodowych  

z udziałem polskich i zachodnich przedsiębiorców, stworzenie fachowej literatury 

krajowej oraz rozpowszechnienie literatury zagranicznej (działalność Inicjatywy 

Firm Rodzinnych, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Społecznej 

Akademii Nauk, Akademii Firm Rodzinnych, Instytutu Biznesu Rodzinnego  

w Poznaniu i in.). 

Rozpoczęto proces upowszechniania edukacji z zakresu przedsiębiorczości 

rodzinnej i wychowania do sukcesu w działalności gospodarczej – wprowadzanie 

problematyki firm rodzinnych do programów nauczania w średnich szkołach ogól-

nokształcących i ekonomicznych oraz powoływanie odrębnych specjalności na kie-

runkach studiów wyższych  z dziedziny zarządzania, opracowanie podręczników dla 

szkół średnich i podręczników akademickich, organizowanie w firmach rodzinnych 

spotkań oraz  praktyk zawodowych dla uczniów i studentów. 

Zdecydowanie pozytywny stosunek do przedsiębiorczości rodzinnej i roz-

wój programów wspierających w większości krajów Unii Europejskiej, włącz-
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nie z próbami stworzenia ujednoliconego prawa UE w zakresie family business to 

czynnik istotny dla perspektyw rozwoju firm rodzinnych i w naszym kraju
11

. 

 

 

4. Problemy i wyzwania pozostające przed firmami rodzinnymi 

 

Po dwudziestu latach polskiej transformacji aktualne pozostają cztery we-

wnętrzne czynniki rozwoju firmy rodzinnej, które przybrały charakter pierwszopla-

nowych problemów koniecznych do rozwiązania w najbliższej przyszłości:  

1. Podjęcie we właściwym czasie planowania sukcesji rodzinnej firmy 

oraz umiejętność przekazania przedsiębiorstwa w ręce następnego po-

kolenia – chodzi tu o urzeczywistnienie dwóch kierunków działania: po 

pierwsze – prawidłowego rozdysponowania masy spadkowej (komu i jak 

powierzyć własność firmy) według zasady „sprawiedliwie, to nie znaczy 

po równo”, po drugie (co nie mniej ważne) – wychowania i wykreowania 

przyszłej rodzinnej kadry kierowniczej (komu i dlaczego powierzyć zarzą-

dzanie firmą). Jak już wspomniano, obowiązujące w Polsce przepisy prawa 

spadkowego i podatkowego w zakresie podatków od spadków i darowizn 

nie stanowią czynnika, który utrudniałby przeniesienie własności na dzieci 

przedsiębiorców rodzinnych. Powstaje natomiast poważny problem zwią-

zany z przyszłymi następcami w biznesie. Wydaje się, że realizacja cyto-

wanej wyżej zasady „sprawiedliwie, to nie znaczy po równo” w polskich 

warunkach społeczno-kulturowych długo jeszcze nie znajdzie zrozumienia 

i szerszego zastosowania, najczęściej ze szkodą dla funkcjonowania ro-

dzinnej firmy. Bardziej realna może okazać się natomiast realizacja działań 

dotyczących wychowania do przedsiębiorczości następców w przedsiębior-

stwie rodzinnym. Zdaniem autorki edukacja tego typu wiedzie przez 

uświadomienie przedsiębiorcom takich problemów, jak: znaczenie rodziny 

jako środowiska wychowawczego, rola rodziców w życiu dziecka, typy 

kierowania rodziną i ich wpływ na dzieci, konieczność zaszczepienia  

w dziecku poszanowania dla tradycji i zwyczajów rodzinnych, konieczność 

przekazania wartości ważnych w życiu i własnych doświadczeń rodziców. 

Podstawowym zadaniem jest uświadomienie rodzicom-przedsiębiorcom 

niezbędności wychowania dzieci do sukcesu i przedsiębiorczości. Wycho-

wanie do przedsiębiorczości jest długim i skomplikowanym procesem, 

wiodącym przez: pobudzanie motywacji i aspiracji, rozwijanie zdolności  

i zainteresowań, wyzwalanie aktywności i własnej twórczości, przekazy-

wanie wartości ponadczasowych, docenienie potrzeby zabawy i wypoczyn-

ku, kształtowanie samodzielności, jak również kształtowanie stabilnej sa-

mooceny. Niestety, również i na tym polu obserwuje się w Polsce po-

wszechne lekceważenie znaczenia systematycznej pracy z dziećmi „dzień 

za dniem” od najmłodszych lat. 

                                                 
11 „Overview of family business… 
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2. Przezwyciężenie psychologicznej bariery dotyczącej obawy przed uzależ-

nieniem od obcych źródeł finansowania, głównie przez proces przekształca-

nia firm rodzinnych w „wyższe” formy organizacyjno-prawne, co pozwoliłoby 

na uniknięcie ryzyka utraty całego majątku rodzinnego. Bardziej zdecydowane, 

w szerszym zakresie realizowane zewnętrzne finansowanie działalności może 

stanowić istotny czynnik przyspieszenia rozwoju przedsiębiorstwa, np. przy 

wykorzystaniu prywatnego rynku kapitałowego (fundusze Private Equ-

ity/Venture Capital, Anioły Biznesu) czy nawet możliwości, jakie stwarza 

uczestnictwo w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Warunkiem 

przezwyciężenia tej bariery mógłby być opisany wcześniej system oddziały-

wań ze strony państwa, który zachęcałby firmy rodzinne do dostosowania wła-

ściwej formy organizacyjno-prawnej do rozmiarów i osiągniętego etapu rozwo-

ju przedsiębiorstwa. W wielu bowiem polskich firmach rodzinnych brakuje 

jeszcze takiej zgodności. 

3. Dostrzeżenie konieczności profesjonalizacji zarządzania firmą rodzinną na 

określonym etapie jej rozwoju i prawidłowa jej realizacja, głównie przez 

dopuszczenie do zarządzania, a często również do współwłasności specjalistów 

spoza rodziny, udoskonalenie struktur i procedur organizacyjnych, dostosowa-

nie formy organizacyjno-prawnej do etapu rozwoju firmy, uznanie kwalifikacji 

(a nie pokrewieństwa) za podstawowe kryterium obsadzania stanowisk kie-

rowniczych, powoływanie „zewnętrznych” rad złożonych ze specjalistów  

z różnych dziedzin, nieustanna edukacja przedsiębiorców w zakresie zarządza-

nia z uwzględnieniem specyfiki firmy rodzinnej i in. 

4. Umiejętność przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów rodzinnych, 

głównie niedopuszczenia do rozerwania majątkowo-kapitałowego firmy na tle 

nieporozumień rodzinnych, jak też właściwego podziału ról i obowiązków 

spełnianych przez poszczególnych członków rodziny w przedsiębiorstwie. 

Problem zagrożenia integralności majątkowej w wypadku firm prowadzonych 

przez małżonków rozwiązać może ustanowienie rozdzielności majątkowej  

i tworzenie majątków odrębnych każdego z nich. Nieporozumienia i konflikty 

rodzinne oraz ich wpływ na funkcjonowanie firmy można wyeliminować  

z jednej strony drogą wspomnianej profesjonalizacji zarządzania firmą, z dru-

giej strony m.in. przez: opracowywanie własnych „kodeksów firmy rodzinnej”, 

tworzenie efektywnego systemu wzajemnego komunikowania się, powoływa-

nie do życia rad rodzinnych czy wreszcie wychowanie do dialogu i postaw ne-

gocjacyjnych.  

Analiza przedsiębiorczości rodzinnej, dokonana w niniejszym artykule, jest 

jednym z wielu możliwych sposobów spojrzenia na tę dość skomplikowaną pro-

blematykę. Zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w zarządzaniu firmą ro-

dzinną czynników długookresowych: planowania sukcesji międzypokoleniowej, 

realizacji profesjonalizacji zarządzania firmą, nieustannego kształtowania poprawnej 

atmosfery rodzinnej, tworzenia perspektywicznych planów finansowania rozwoju 

przedsiębiorstwa. Podkreśla też generalną orientację przedsiębiorstw rodzinnych na 

kontynuację, a nie wyłącznie na efektywność ekonomiczną i maksymalizowanie 

zysków, zwłaszcza krótkookresowych. Pozytywnie ocenia zmiany sposobu i warun-
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ków funkcjonowania w firmach rodzinnych przez ostatnich prawie dwadzieścia pięć 

lat.  
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THE PROBLEMS OF FAMILY BUSINESS DEVELOPMENT OVER 

TWENTY YEARS AFTER ECONOMIC TRANSFORMATION IN POLAND 

 

Summary 

 

The paper has been devoted to the present problems of family entrepreneurship in Po-

land after over twenty years of the socio-economic reforms. The nature, specificity and sig-

nificance of family businesses have been presented there. Afterwards the author describes the 



 Przedsiębiorczość rodzinna w okresie... 217 

 

major changes which appear in family business functioning as well as points out to the  

successful achievements in the field of supporting this business formula. The considerations 

are completed by the identification of further problems and challenges important for the fam-

ily business in the future. 

 

Keywords: family business, major changes in family business, supporting family business, 

future development problems of family business 

 

Translated by Alicja Winnicka-Popczyk 
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DYSKUSJA NAD WARTOŚCIĄ MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  

I MOŻLIWOŚCIAMI WYKORZYSTANIA UBEZPIECZEŃ W PROCESIE 

JEJ TWORZENIA  
 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest przeprowadzenie dyskusji nad specyfiką małego przedsię-

biorstwa i jego wartością. Podjęto teoretyczne rozważania dotyczące wpływu ochro-

ny ubezpieczeniowej wykorzystywanej w zarządzaniu ryzykiem małego przedsię-

biorstwa na jego wartość. Analizę przeprowadzono dla składki czystej i brudnej. 

Stwierdzono, że ubezpieczenia stabilizują oczekiwane przepływy i zmniejszają 

ryzyko, zatem pozytywnie wpływają na wartość małego przedsiębiorstwa. Gdyby 

przedsiębiorstwa uiszczały wyłącznie składkę czystą, to nastąpiłby wzrost wartości 

firmy, natomiast w rzeczywistości płacą składkę brudną (powiększoną o dodatkowe 

koszty ubezpieczyciela), dlatego też trudno określić kierunek zmian wartości firmy, 

gdyż będzie on zależał m.in. od wrażliwości właściciela na ryzyko. 

 

Słowa kluczowe: ubezpieczenia, mała firma, wartość firmy 

 

 

Wprowadzenie 

 

W teorii koncepcji zarządzania przez wartość (Value Based Management – 

VBM) wydaje się, że owa koncepcja teoretycznie jest spójna z charakterem małych, 

prywatnych przedsiębiorstw. Dążenie do wzrostu wartości przedsiębiorstwa jest 

bowiem naturalnym dążeniem do wzrostu bogactwa właściciela (właścicieli)
1
. Jeśli 

przedsiębiorstwem zarządza w sposób bezpośredni jego właściciel, to naturalne staje 

się przyjęcie wzrostu wartości za główny cel jego działań. Dobrze oddaje to stwier-

dzenie W. Pluty
2
: „W tej sprawie nie ma chyba różnicy zdań i wszyscy są zgodni co 

do tego, że właściciel, który jest majętną osobą, pragnie być jeszcze bardziej boga-

ty”. W sytuacji, kiedy mamy jednak do czynienia z małymi przedsiębiorstwami, 

przy których często w teoretycznych rozważaniach pomija się odmienność ich funk-

                                                           
1 J. Kuczowic, Wycena małego przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 31 i nn.  
2 W. Pluta, Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 

2009, s. 29. 
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cjonowania, która wbrew pozorom nie sprowadza się do wielkości ilościowych 

parametrów działalności (liczby zatrudnionych, wielkości majątku czy obrotów), 

okazuje się, że w tym obrazie pojawiają się rysy. Po pierwsze, koncepcja zarzą-

dzania ukierunkowana na wzrost bogactwa właścicieli nie jest tożsama z roz-

budowanym systemem zarządzania wartością (VBM), na który składa się mno-

gość zasad i jeszcze więcej narzędzi tworzenia i mierzenia wartości dodanej, 

gdyż właściciele małych przedsiębiorstw mogą się bogacić również bez tych 

narzędzi. Po drugie, pożądanie bogactwa nie zawsze oznacza bezwzględne dą-

żenie do niego. System wartości przedsiębiorców nie sprowadza się do systemu 

wartości istoty homo oeconomicus. Po trzecie, na bogactwo właściciela małego 

przedsiębiorstwa składa się wiele korzyści (w tym niefinansowych), których nie 

uwzględnia tradycyjna koncepcja zarządzania wartością VBM. W Polsce pierw-

sze badania empiryczne, w których podjęto próbę określenia celów prowadzenia 

małych przedsiębiorstw (prowadzone pod kierunkiem F. Bławata), wykazały, że na 

pierwszym miejscu celem jest dostosowanie się do potrzeb i wymagań klientów,  

a dopiero na drugim miejscu jest maksymalizacja zysku
3
.  

Jako hipotezę artykułu przyjęto: zależność między kształtowaniem ochrony 

ubezpieczeniowej w małym przedsiębiorstwie a jego wartością występuje, trudno 

jednak jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób ochrona ubezpiecze-

niowa wpływa na wartość małego przedsiębiorstwa, ze względu na specyfikę jego 

działalności. Celem artykułu jest przeprowadzenie dyskusji nad specyfiką małego 

przedsiębiorstwa i jego wartością. W dalszej części podjęto rozważania, które doty-

czą kształtowania ochrony ubezpieczeniowej w zarządzaniu ryzykiem małego 

przedsiębiorstwa i na tym tle podjęto próbę określenia wpływu (bądź braku) ubez-

pieczeń na wartość małego przedsiębiorstwa.  

 

 

1. Specyfika małego przedsiębiorstwa   

 

Wyodrębnienie ze struktur rynkowych i zdefiniowanie małego przedsiębior-

stwa nie jest tak proste, jakby się mogło wydać. Do właściwego określenia małych 

przedsiębiorstw nie nadają się bowiem urzędowe definicje sektora małych przedsię-

biorstw, a tym bardziej tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi 

bowiem o średnie przedsiębiorstwa to w swojej strukturze organizacyjnej i specyfice 

działania bliższe są dużym przedsiębiorstwom. Średnie przedsiębiorstwa mają  

z reguły wyodrębnione struktury organizacyjne, a znacznie większa skala działania 

sprawia, że realizacja ryzyka niesie ze sobą inne konsekwencje dla funkcjonowania 

tych podmiotów na rynku. Także z punktu widzenia potrzeb zarządzania wartością 

(VBM), średnie przedsiębiorstwa powinny stanowić jedną grupę z przedsiębior-

stwami dużymi. Ma to swoje umocowanie przede wszystkim w tym, że w małych 

przedsiębiorstwach w odróżnieniu od średnich i dużych przedsiębiorstw w procesie 

zarządzania ryzykiem kluczową rolę odgrywa właściciel, inne pozostają też relacje  

z pracownikami i otoczeniem. Podstawowym wyróżnikiem małych przedsiębiorstw 

                                                           
3 F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie 

Wyd. Naukowe, Gdańsk 2003, s. 151–152.  
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jest bowiem jedność własności i zarządzania. Małe przedsiębiorstwa są zdomino-

wane przez osobowość przedsiębiorcy, który jest często jedyną osobą zarządzającą
4
. 

Ponosi on również jednoosobowo odpowiedzialność i ryzyko oraz jest twórcą 

wszystkich impulsów przedsiębiorczych, dlatego rozwój i aktywność małych przed-

siębiorstw zależy w znacznej mierze od preferencji oraz motywacji właściciela,  

a także od jego gotowości i skłonności do podejmowania ryzyka. Sposób podejmo-

wania ryzyka w małych przedsiębiorstwach pozostaje zresztą w silnej korelacji  

z indywidualnymi cechami właściciela
5
. Istotną rolę odgrywa również wiedza  

i umiejętności właściciela w wyszukiwaniu pozytywnych impulsów w otoczeniu 

wraz z możliwością odpowiednio szybkiej reakcji. Stąd małe przedsiębiorstwa moż-

na zdefiniować jako  prywatne podmioty gospodarcze, których funkcjonowanie 

jest zdeterminowane przede wszystkim potencjałem właścicieli, będących jed-

nocześnie menedżerami w prowadzonej przez siebie firmie. Nieodłącznie z wła-

ścicielem małego przedsiębiorstwa związana jest cecha przedsiębiorczości. Skupia-

jąc rozważania na cechach wyróżniających małe przedsiębiorstwa w świetle posta-

wionej na wstępnie hipotezy uwypuklić należy również specyfikę finansowania 

małych podmiotów rynkowych. Instrumenty finansowania działalności pozostające 

do dyspozycji małych przedsiębiorstw nie różnią się zasadniczo od tych stosowa-

nych przez średnie i duże przedsiębiorstwa. W praktyce jednak uwarunkowania ich 

rozwoju powodują, że struktura wykorzystania tych instrumentów jest inna niż  

w przedsiębiorstwach średnich i dużych. Podstawą finansowania małych przedsię-

biorstw są oszczędności właściciela i jego rodziny oraz pożyczki od krewnych  

i znajomych. Wynika to z jednej strony z niechęci instytucji finansowych do współ-

pracy z małymi przedsiębiorstwami, ale przede wszystkim postaw samych przedsię-

biorców, którzy niechętnie dzielą się swoją samodzielnością i niezależnością. Dzia-

łalność małych przedsiębiorstw, zwłaszcza jednoosobowych dlatego oparta jest 

głównie na środkach finansowych pochodzących z oszczędności. W Raporcie  

o sytuacji mikro i małych firm w 2012 r.
6
 opublikowane informacje wskazują, że 

model finansowania mikro i małych przedsiębiorstw nie zmienił się w ciągu ostat-

nich kliku lat. W dalszym ciągu w małych przedsiębiorstwach dominuje finansowa-

nie bazujące na środkach własnych, tak jest w 76% mikro i małych przedsiębiorstw 

w Polsce (badania empiryczne przeprowadzone na reprezentatywnej próbie badaw-

czej). Jedynie 24% małych przedsiębiorstw potwierdza, że w ostatnim roku oprócz 

środków własnych korzystało także z finansowania zewnętrznego (głównie kredytu 

bankowego). Kluczowe są również postawy przedsiębiorców w zakresie finansowa-

nia jeżeli chodzi przyszłe plany inwestycyjne bowiem tu również przedsiębiorcy 

zakładają, że głównie będą bazować na finansowaniu własnym.  

Reasumując, uzasadnione jest twierdzenie, że małe przedsiębiorstwa pozostają 

w swej specyfice względem przedsiębiorstw średnich i dużych i obok omówionych 

wyróżniających je cech należy do tej grupy zaliczyć jeszcze wiele innych elementów 

                                                           
4 J. Mugler, Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Band 1. Verlag Springer 

Wien NewYork, Austria 1998, s. 1823. 
5 J.P. Forgas, K.D. Williams, L. Wheeler, Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty 

zachowań interpersonalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 35. 
6Raport o sytuacji mikro i małych firm w 2012 r., Raport Bank Pekao SA, Warszawa 2013,  

s. 63.  
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typowej charakterystyki, m.in. tego, że małe przedsiębiorstwa dysponują siecią 

osobistych kontaktów z klientami, dostawcami oraz wykazują się względem nich 

sporą otwartością. Świadczą usługi, bądź wytwarzają produkty zgodnie z indywidu-

alnymi potrzebami klientów. Szybko reagują na zmiany pojawiające się na rynku  

i w otoczeniu, co jest możliwe dzięki elastycznej strukturze organizacyjnej. To jed-

nak nie chroni małe przedsiębiorstwa przez pojawiającymi się w gospodarce kryzy-

sami. Typowe dla małych przedsiębiorstw są również niesformalizowane kontakty 

między właścicielami a pracownikami.  

 

 

2. Podejście do wartości w małym przedsiębiorstwie 

 

W zarządzaniu przedsiębiorstwem ukierunkowanym na wzrost wartości przed-

siębiorstwa, jego twórcy i rzecznicy nie biorą z reguły pod uwagę różnorodności 

motywów podejmowania działalności gospodarczej. Doprowadziło to do pomija-

nia w teoretycznych rozważaniach odmienności funkcjonowania małych, prywat-

nych przedsiębiorstw, których odmienność nie sprowadza się wyłącznie (na co 

wskazano w dotychczasowych rozważaniach) do wielkości parametrów działalności. 

W koncepcji zarządzania przez wartość (VBM) punktem ciężkości są ekono-

miczne oczekiwania inwestora. Cały wysiłek menedżerów ma być ukierunkowany 

nie tylko na spełnieniu oczekiwań aktualnych i przyszłych inwestorów, ale ponadto 

na zapewnieniu im pewnej wartości dodanej. Takie postępowanie zarządzających 

ma być sposobem na zapewnienie pomyślnego, długoterminowego funkcjonowania 

przedsiębiorstwa i rozwiązaniem ewentualnego konfliktu inwestorów i menedżerów 

korzystających z ich kapitału
7
. Pojawia się więc kluczowe pytanie, czy w małym 

przedsiębiorstwie możliwe jest zastosowanie koncepcji zarządzania przez wartość.  

Z pewnością fundamentalnym uwarunkowaniem rozważanej koncepcji jest rozwój 

rynku kapitałowego. Wzrost potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw zmusił je do 

zabiegania o względy coraz bardziej wymagających inwestorów. Ponieważ dla in-

westora atrakcyjne są te przedsiębiorstwa, które dają im najwyższą stopę zwrotu 

przy założonym poziomie ryzyka, przedsiębiorstwa zmuszone zostały do uznania 

wzrostu rynkowej wartości (czyli wzrostu finansowych korzyści akcjonariuszy) za 

zasadniczy cel działalności. K. Pniewski i B. Bartoszewicz piszą, że „genezą kon-

cepcji zarządzania wartością jest potrzeba znalezienia takiego sposobu pomiaru 

wyników firmy, który pozwalałby zaspokoić nowe potrzeby akcjonariuszy i mene-

dżerów”
8
. System VBM pozwala w teorii na skuteczną ocenę pracy menedżerów,  

w zakresie zgodności ich działań z interesem właściciela. Jednocześnie, narzędzia 

VBM skierowane są do menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami. Dla nich 

stają się de facto sposobem na utrzymanie stanowiska. Patrząc jednak przez pryzmat 

specyfiki małego przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę, że tak rozbudowany sys- 

                                                           
7 J. Kuczowic, Kreowanie wartości w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem - przyszłość, czy 

ślepa uliczka?, w: Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw, zarzą-

dzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, red.  D. Zarzecki. Zeszyty Naukowe nr 761, Uniwer-

sytet Szczeciński, Szczecin 2013, s. 153. 
8 Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski,  

K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Deloitte, Poltext, Warszawa 2008, s. 51. 
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tem kontroli menedżerskiej jest zbędny. W małym przedsiębiorstwie nie istnieje 

konflikt między właścicielem a menedżerem, bo tego ostatniego zazwyczaj nie ma. 

Nawet jeśli w małym przedsiębiorstwie zatrudnia się quasi-menedżera, jego działa-

nia są zazwyczaj na bieżąco kontrolowane i korygowane przez właściciela. Ponadto 

przyjęta definicja małego przedsiębiorstwa wyklucza z obszaru rozważań spółki 

publiczne i te, których własność jest rozproszona. Przesłanką wdrożenia VBM może 

być jednak już sam zamiar uczestnictwa w rynku kapitałowym, czyli chęć wejścia 

na ten rynek
9
. W przypadku małych przedsiębiorstw uczestnictwo w rynku kapita-

łowym może się przejawiać
10

: wejściem na rynek zorganizowany, przyjęciem kapi-

tału private equity, sprzedażą przedsiębiorstwa lub też fuzją z innym przedsiębior-

stwem. Jeżeli małe przedsiębiorstwo nie jest natomiast zainteresowane uczestnic-

twem w rynku kapitałowym, wzrost jego wartości rynkowej nie tylko nie jest ujaw-

niony (wobec braku wyceny przez rynek), ale też nie ma żadnego przełożenia na 

faktyczną, odczuwalną korzyść właściciela. Pomijając oczywistą sprawę konieczno-

ści zrozumienia mierników wartości dodanej przez przedsiębiorcę, warunkami tymi 

są
11

: 

 możliwość realnego ustalenia kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa, 

 prowadzenie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, niezbędnych do oszacowania 

zmiennych modeli wartości dodanej, 

 czasowe, osobowe i techniczne możliwości stałego monitorowania wartości 

dodanej, 

 znajomość mechanizmów pozwalających na przełożenie informacji dostarcza-

nych przez system VBM na decyzje biznesowe. 

Jakkolwiek spełnienie tych warunków jest teoretycznie możliwe również  

w małym przedsiębiorstwie, należy uznać, że wymagałoby to znacznego wysiłku 

organizacyjnego i stałych nakładów finansowych. 

Przedstawiona krótka analiza przesłanek stosowania koncepcji VBM w małych 

przedsiębiorstwach wskazuje, że ich spełnienie w odniesieniu do tych podmiotów 

jest mało prawdopodobne. Rynek kapitału udziałowego pochodzący od obcych 

inwestorów dla małych przedsiębiorstw ma aktualnie wymiar symboliczny, realne 

możliwości stosowania narzędzi VBM w małych przedsiębiorstwach są nadzwyczaj 

ograniczone. 

Biorąc jednak pod uwagę, że celem konwencjonalnej teorii finansów jest 

maksymalizowanie wartości firmy
12

 i dotyczy on zarówno dużych, jak i małych 

nienotowanych na giełdzie przedsiębiorstw
13

 nie można całkowicie zaprzeczyć  

i wykluczyć, że stopniowo ten właśnie cel nabierze większego znaczenia w prak-

tyce zarządzania finansami małego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca-właściciel 

podejmuje działalność gospodarczą z myślą o tym, by pomnożyć zainwestowany 

                                                           
9 Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 17. 
10 J. Kuczowic, Kreowanie wartości w zarządzaniu…, s. 155. 
11 Ibidem, s. 156. 
12 A. Damodaran, Finanse korporacyjne: teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007, s. 44. 
13 Ibidem, s. 49; Finanse małego przedsiębiorstwa: w teorii i praktyce zarządzania, red.  

H. Zadora, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 20; G. Michalski, Płynność finansowa  

w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 22. 
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kapitał
14

. Podczas gdy dla spółki publicznej możliwą do obserwowania i prawdziwą 

miarą bogactwa akcjonariuszy jest cena akcji, w wypadku małych przedsiębiorstw, 

które nie są notowane na giełdzie można kierować się przypuszczeniami dotyczą-

cymi przyszłości przedsiębiorstwa i jego wartości
15

. Wybór jednego celu działania 

zapewnia finansom przedsiębiorstw spójność, chociaż bywa to niewygodne dla 

teoretyków finansów czy praktyków, którzy twierdzą, że powinno być wiele celów 

zapewniających korzyści wielu różnym interesariuszom (np. akcjonariuszom, pra-

cownikom, klientom). 

Wartość rynkowa firmy determinowana jest przez przepływy pieniężne, jakie 

aktywa firmy będą generować w przyszłości oraz przez niepewność towarzyszącą 

przepływom pieniężnym
16

. Wartość dla właścicieli można zatem zapisać
17

: 

Wartość firmy dla właścicieli = bieżąca wartość przyszłych przepływów pienięż-

nych generowanych przez przedsiębiorstwo – wartość długu. 

W przypadku małej firmy na korzyści właściciela składają się zarówno te elementy, 

które w prosty sposób można wyrazić w postaci pieniężnej, jak i te, które może 

oszacować i wyrazić w postaci pieniężnej jedynie sam właściciel (np. elastyczność 

czasu pracy, niezależność). Wartość małego przedsiębiorstwa można zapisać według 

wzoru
18

.  

 

Wartość małego przedsiębiorstwa dla właściciela = SVMSP + EVMSP – dług netto =  

t

tn

tMSP
k

FCFFE
SV

)1(

)(
1 
 

– dług netto 

gdzie:  

SVMSP – pozafinansowe czynniki kształtujące wartość MŚP dla właściciela, 

EVMSP – wartość przedsiębiorstwa wynikająca z oczekiwanych przepływów pienięż-

nych, 

E(FCFFt) – wartość oczekiwanych przepływów pieniężnych generowanych przez 

przedsiębiorstwo, 

k – stopa dyskontowa stanowiąca koszt kapitału przedsiębiorstwa, 

dług netto – zobowiązania odsetkowe pomniejszone o środki pieniężne. 

 

Wartość przepływów pieniężnych dla firmy można natomiast wyznaczyć z równa-

nia: 

 

FCFF = NOPAT + amortyzacja – nakłady inwestycyjne – zmiany w kapitale pracu-

jącym = (przychody – koszty działalności operacyjnej) x (1 – stawka podatku do-

chodowego) + amortyzacja – nakłady inwestycyjne – zmiany w kapitale pracują-

cym.

                                                           
14 Finanse małego…, s. 20. 
15 A. Damodaran, Finanse korporacyjne..., s. 50. 
16 Ibidem, s. 45; Finanse małych…, s. 315. 
17 Determinanty…, s. 15. 
18 G. Michalski, Płynność finansowa…, s. 23–24. Wzór został zmodyfikowany, gdyż 

wyznaczając wartość dla właściciela należy wyłączyć dług oprocentowany pomniejszony  

o gotówkę (dług netto). 



 Dyskusja nad wartością małego przedsiębiorstwa...  227 

 

Z kolei koszt kapitału własnego małego przedsiębiorstwa, w myśl ogólnie 

przyjętej w teorii finansów przedsiębiorstw
19

 definicji, stanowi wymaganą stopę 

zwrotu dla właściciela, która uzależniona jest od alternatywnej inwestycji pozba-

wionej ryzyka i premii za ryzyko inwestowania w działalność, co można w uprosz-

czeniu wyrazić zapisem: 

 

Wymagana stopa zwrotu = koszt kapitału małego przedsiębiorstwa = stopa wolna od 

ryzyka + premia za ryzyko firmy. 

 

Zatem na wartość małego przedsiębiorstwa wpływa zarówno wysokość osią-

ganego zysku operacyjnego, jak i ryzyko prowadzenia działalności ujęte w koszcie 

kapitału. 

 

 

3. Próba określenia wpływu ubezpieczeń na wartość małej firmy 

 

Rozważania nad wpływem ubezpieczeń na wartość małej firmy można rozpa-

trywać na dwóch poziomach. Po pierwsze można zadać pytanie ogólne – czy ochro-

na ubezpieczeniowa ma związek z wartością, co prowadzi do porównania hipote-

tycznego poziomu kształtowania się wartości firmy objętej ochroną ubezpieczenio-

wą  z poziomem bez takiej ochrony. Po drugie natomiast, zakładając, że małe przed-

siębiorstwo korzysta z oferty przedsiębiorstw ubezpieczeniowych należy rozważyć 

siłę i kierunek oddziaływania ubezpieczeń na wartość firmy.  

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest dosyć oczywista. Wzrost wartości małej 

firmy może zostać ograniczony przez nagłe zdarzenie losowe, które nie znalazło 

pokrycia we właściwym ubezpieczeniu (ochronie ubezpieczeniowej). Ochrona 

ubezpieczeniowa wspiera zatem realizację celu finansowego małego przedsiębior-

stwa, jakim może być wzrost jego wartości. Dzięki uzyskanemu odszkodowaniu 

przedsiębiorca kontynuuje działalność operacyjną zgodnie z przyjętą strategią, co  

z kolei może przełożyć się na dalszy jej rozwój oraz wzrost wartości. Brak zabez-

pieczeń może natomiast doprowadzić do problemów z realizacją bieżącej działalno-

ści, a to z kolei może skutkować zaburzeniami w przepływach pieniężnych, proble-

mami z płynnością finansową, a w ostateczności doprowadzić do niewypłacalności  

i bankructwa. 

Odpowiedź na drugie pytanie – o wpływ podjętej ochrony ubezpieczeniowej na 

wartość firmy należy rozważyć biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej formułę 

wartości małego przedsiębiorstwa dla właściciela. Jak już wspominano, na wartość 

małej firmy mogą wpływać pozafinansowe czynniki oraz wartość zaktualizowana 

oczekiwanych przepływów pieniężnych. Abstrahując od tych pierwszych, o fluktu-

acjach wartości firmy decydować będą zmiany w wartości oczekiwanej przepły-

wów, w wysokości kosztu kapitału czy zakładanym czasie prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

                                                           
19

 A. Cwynar, W. Cwynar, Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje 

finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa–Rzeszów 2007, s. 59;  

E.F. Brigham, L.C. Gapenski, Zarządzanie finansami, t.. 1. PWE, Warszawa 2000, s. 246;  

A. Damodaran, Finanse korporacyjne..., s. 314. 
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Stosowanie ubezpieczeń z pewnością obniża ryzyko prowadzenia działalności 

małej firmy. W ramach ochrony ubezpieczeniowej następuje transfer ryzyka powo-

dując, że przedsiębiorstwo zyskuje pewność uzyskania rekompensaty finansowej od 

ubezpieczyciela w razie wystąpienia określonego w umowie ubezpieczeniowej zda-

rzenia losowego. Tym samym zmniejszające się ryzyko przekłada się na niższą 

oczekiwaną przez właściciela firmy stopę zwrotu. Działalność jest mniej ryzykowna, 

co powoduje, że właściciel oczekuje niższej premii za ryzyko firmy. 

Podjęcie ochrony ubezpieczeniowej wiąże się natomiast z uiszczeniem składki, 

która najczęściej stanowi koszt działalności operacyjnej i jest kosztem uzyskania 

przychodu, a zatem obniża podstawę opodatkowania, a ostatecznie wpływa na wiel-

kość generowanego zysku operacyjnego NOPAT
20

. Sytuacja dotyczy tych małych 

przedsiębiorstw, które rozliczają się na zasadach ogólnych – według skali podatko-

wej czy też podatku liniowego. W wypadku firm korzystających z ryczałtowych 

form opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) 

składka ubezpieczeniowa wpływa na uszczuplenie gotówki, będącej do dyspozycji 

właściciela, jednak w zamian za uiszczoną składkę mały przedsiębiorca spodziewa 

się uzyskać odszkodowanie. W celu określenia związku między płaconą składką  

a wartością oczekiwaną przepływów pieniężnych należy odwołać się do pojęcia 

składki czystej (netto) i brudnej (brutto). Składka netto (net premium) przeznaczona 

jest wyłącznie na pokrycie odszkodowań i świadczeń związanych z zawartymi 

umowami ubezpieczenia. Jest to cena pokrywająca koszty ryzyka ponoszonego 

przez ubezpieczyciela w danym okresie
21

. Gdyby przedsiębiorstwo uiszczało wy-

łącznie składkę czystą, to oczekiwane odszkodowanie zrekompensowałoby opłaconą 

składkę, a zatem nie miałoby miejsce obniżenie oczekiwanych przepływów.  

W rzeczywistości jednak przedsiębiorcy płacą składkę brudną (brutto), w której są 

oprócz podstawowego elementu – składki netto – także inne dodatki, umożliwiające 

ubezpieczycielowi sfinansowanie wszystkich kosztów, związanych z działalnością 

ubezpieczeniową (np. dodatek na koszty administracyjne, koszty akwizycji, działa-

nia prewencyjne)
22

. Tym samym składka brutto obniża oczekiwaną wartość prze-

pływów. 

Zatem gdyby istniała wyłącznie składka czysta, to ubezpieczenie działalności 

małej firmy przyniosłoby korzyści w postaci obniżenia ryzyka, natomiast wartość 

oczekiwana przepływów byłaby taka sama, jak w sytuacji bez ubezpieczenia, gdyż 

oczekiwane odszkodowanie rekompensuje oczekiwaną szkodę. Biorąc pod uwagę 

mniejsze ryzyko, stopa wymagana przez właściciela będzie niższa, a co za tym idzie 

wzrośnie wartość bieżąca przepływów pieniężnych (rys. 1). Zatem w modelowym 

ujęciu, zakładając występowanie składki czystej, ubezpieczenia mają pozytywny 

wpływ na wartość przedsiębiorstwa. 

 

                                                           
20 M. Wieczorek-Kosmala, Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną 

przedsiębiorstwa, Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”, Warszawa 

2009, s. 161. 
21 A. Bera, Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw, 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, s. 176. 
22 Ibidem, s. 177. 
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Rysunek 1. Wpływ ubezpieczeń na oczekiwane przepływy i ryzyko – składka czysta 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 
Rysunek 2. Wpływ ubezpieczeń na oczekiwane przepływy i ryzyko – składka brudna 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W rzeczywistości jednak składka czysta jest podwyższana o dodatkowe koszty, 

dlatego też nie wystąpi równowaga między oczekiwaną rekompensatą a opłaconą 

składką. W efekcie oczekiwana wartość przepływów jest niższa niż w sytuacji braku 

ubezpieczeń, jednak równocześnie ze względu na ubezpieczenie obniża się ryzyko 

towarzyszące działalności, zatem stopa zwrotu oczekiwana przez właściciela małej 

firmy będzie niższa. Brudna składka ubezpieczeniowa wywołuje zatem dwie prze-

ciwstawnie działające na wartość firmy siły – jedna z nich powoduje spadek prze-

pływów, co przekłada się na obniżenie wartości, a druga siła wpływa na zmniejsze-

nie stopy dyskontowej, co z kolei prowadzi do wzrostu wartości (rys. 2). Teoretycz-

nie trudno odpowiedzieć bez budowy odpowiedniego modelu, która siła ma przewa-
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gę i czy ostatecznie ubezpieczenie małej firmy wpłynie na wzrost wartości czy jej 

spadek. Jedno jest pewne, siła ta będzie uzależniona od wielu parametrów, m.in. 

skłonności właściciela małej firmy do ryzyka. Dla osób wrażliwych na ryzyko  

(z awersją do ryzyka)  spadek stopy dyskontowej wywołanej ubezpieczeniem będzie 

większy niż dla tych charakteryzujących się mniejszą wrażliwością na ryzyko. Nie-

mniej jednak ubezpieczenia będą miały wpływ na stabilizację przychodów opera-

cyjnych, kosztów działalności operacyjnej, a co za tym idzie przepływów pienięż-

nych i ostatecznie wartości przedsiębiorstwa (rys. 3) 

 

 
 

Rysunek 3. Wpływ ubezpieczeń na wartość małej firmy 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Podsumowanie  

 

Podstawowym uwarunkowaniem koncepcji VBM jest wzrost potrzeb kapita-

łowych przedsiębiorstw, a co za tym idzie rozwój rynku kapitałowego. W związku  

z tym, konwencjonalna teoria finansów za podstawowy cel finansowy funkcjonowa-

nia przedsiębiorstwa stawia wzrost wartości przedsiębiorstwa. W wypadku małego 

przedsiębiorstwa wzrost jego wartości nie jest ujawniony ze względu na brak wyce-

ny przez rynek, w związku z czym nie da się przejąć bezpośrednio koncepcji VBM 

na potrzeby zarządzania małym przedsiębiorstwem. W realizowaniu celu finanso-

wego, jakim z teoretycznego punktu widzenia powinno być maksymalizowanie 

bogactwa właściciela, można jednak kierować się przypuszczeniami co do kierun-

ków zmian w wartości wywołanych podjęciem określonych działań. Taką też meto-

dę przyjęto, analizując wpływ wykorzystania ubezpieczeń w działalności małego 

przedsiębiorstwa na jego wartość. Ubezpieczenia stanowią formę transferu ryzyka 

na inny podmiot, zatem zmniejszają ryzyko działalności gospodarczej, co ma swoje 

konsekwencje w obniżeniu wymaganej stopy zwrotu z działalności i wzrostu warto-

ści przedsiębiorstwa. Składka stanowi natomiast koszt i wiąże się z uszczupleniem 

będących do dyspozycji przedsiębiorstwa środków pieniężnych, co nie odpowiada 

oczekiwanemu odszkodowaniu w wypadku składki brudnej i wpływa na obniżenie 
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oczekiwanych przepływów. Ostateczna odpowiedź, która siła ma większe oddziały-

wanie na wartość małej firmy nie jest łatwa, ze względu, np. na odmienny stosunek 

do ryzyka każdego właściciela, a co za tym idzie inny wpływ ochrony ubezpiecze-

niowej na oczekiwaną stopę zwrotu. Niemniej jednak wykorzystanie ubezpieczeń  

w działalności stabilizuje oczekiwane przepływy i zmniejsza ryzyko, zatem pozy-

tywnie wpływa na wartość małego przedsiębiorstwa.   
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DISCUSSION ONTHE VALUEOF SMALLENTERPRISES ANDPOSSIBILITIES OF 

USINGINSURANCEIN THE PROCESS OF ITSCREATION 

 

Summary 

 

The purpose of this article isto discussthespecifics ofthe small enterpriseand 

itsvalue.Theoreticalconsiderations havebeen takenonimpact of insurance usedin the 

smallenterpriserisk managementon itsvalue. The analysis was performedfornet and gross 

insurance premium. It was foundthat the useof insurance stabilizes expected cashflowand 

reduces risk, thuspositivelyaffect the smallbusinesses value. In the case of  net premium 

anincrease in company value is expected, while in case of gross premium it is difficult to 

predict direction of change in company value, since it will depend, inter alia, on the owner 

sensitivity to risk. 
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ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ W MŚP.  

WYBRANE PROBLEMY 

 

 

Streszczenie 

 

Specyfika MŚP wymaga indywidualnego podejścia do zarządzania sytuacją 

kryzysową. W artykule omówiono przyczyny powstawania kryzysu oraz kluczowe 

fazy zarządzania kryzysowego. Przedstawiono również wpływ obecnego spowol-

nienia gospodarczego na małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Większość ma-

łych i średnich przedsiębiorstw nie ma określonych procedur dotyczących postępo-

wania w czasie kryzysu. Co czwarte małe przedsiębiorstwo nie miało żadnych spre-

cyzowanych i określonych zasad działania swojego przedsiębiorstwa. Takie podej-

ście przedsiębiorców utrudnia zarządzanie kryzysowe, które często oparte jest na 

czytelnych i sformalizowanych działaniach.  

 

Słowa kluczowe: kryzys, zarządzanie sytuacją kryzysową, MŚP 

 

 

Wprowadzenie 

 

Zmiany w gospodarce sprawiły, że kryzys w przedsiębiorstwie zaczął przyj-

mować nowe formy. Zmieniły się jego źródła oraz dynamika. Przyczyny sytuacji 

kryzysowych są również inne, odgrywają inną rolę oraz kształtują odmienne reakcje 

– inaczej wpływają na społeczeństwo oraz przedsiębiorstwa. Kryzys szybciej się 

rozwija, a jego koniec często nie jest jednoznacznie określony
1
. Niezależnie od 

wielkości, każde przedsiębiorstwo narażone jest na sytuacje kryzysowe
2
. Ze wzglę-

du na różne uwarunkowania dużych i małych przedsiębiorstw istnieją znaczne róż-

nice w reakcji, przebiegu oraz skutkach sytuacji kryzysowej. Specyfika małych  

i średnich przedsiębiorstw wymaga indywidualnego podejścia do zarządzania sytu-

acją kryzysową. Małe i średnie przedsiębiorstwa, z powodu ograniczonych zasobów, 

zwłaszcza środków finansowych, są szczególnie narażone na negatywne następstwa 

ewentualnego kryzysu. Z uwagi na większą elastyczność łatwiej mogą poradzić 

sobie z kryzysem, jednak wymaga to odpowiedniego przygotowania.  

                                                           
1 Zob. A. Boin, The new world of crises and crisis management: implications for 

policymaking and research (26), „Review of Policy Research” 2009, s. 367–368. 
2 A. Zelek, Potransformacyjny kryzys polskich przedsiębiorstw, s. 7–8, www.ae. krakow.pl 

/~ekte/konf/zelek.doc.  
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Szczególnie istotna jest zatem odpowiedź na pytanie, jak zarządzać małym  

i średnim przedsiębiorstwem w warunkach niestabilnej gospodarki, która jest wska-

zywana przez wielu autorów jako istotny czynnik zagrażający prawidłowemu funk-

cjonowaniu przedsiębiorstwa
3
. W tym celu należy zbadać, w jakim stopniu MŚP 

zarządzają sytuacją kryzysową, jakie napotykają bariery oraz ograniczenia. Badania 

własne autorki, przeprowadzone w 2013 roku na grupie 32 małych i średnich przed-

siębiorstw działających na terenie Wielkopolski, miały na celu sprawdzenie, w ja-

kim stopniu małe przedsiębiorstwa przygotowane są do wystąpienia sytuacji kryzy-

sowej. Dodatkowo badanie miało na celu określenie, z jakimi sytuacjami kryzyso-

wymi spotykają się przedsiębiorcy oraz czy dysponują narzędziami ostrzegawczymi  

i planami awaryjnymi.  

 

 

1. Kryzys a sytuacja kryzysowa 

 

Pojęcie kryzysu należy rozpatrywać wielowymiarowo. W przedsiębiorstwie 

może dotyczyć zjawisk zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, technicznych 

oraz organizacyjno-prawnych
4
. W literaturze przedmiotu termin kryzys oraz sytu-

acja kryzysowa często stosowane są zamiennie. Kryzys (czyli skrajna destabilizacja 

funkcji organizacji
5
) nie trwa długo. Oznacza to, że ta najostrzejsza faza kryzysu 

trwa około 5–10 miesięcy w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Sytuacja 

kryzysowa w przeciwieństwie do kryzysu trwa znacznie dłużej i w wypadku małych 

przedsiębiorstw może trwać nawet 2 lata
6
. Potwierdzają to badania przeprowadzone 

przez autorkę. W co trzecim MŚP sytuacja kryzysowa trwała ponad rok. Według  

R. Wróblewskiego sytuacja kryzysowa to „okres życia organizacji, w którym zaczy-

na się i jest kontynuowany proces destabilizacji jej funkcji, prowadzący nieuchron-

nie do jej upadku”
7
 jednak, jeśli zostaną podjęte odpowiednie działania naprawcze 

jest możliwy powrót organizacji do jej normalnego funkcjonowania. Można powie-

dzieć, że kryzys jest jedną z faz sytuacji kryzysowej – tą najbardziej niebezpieczną – 

w której pojawia się bezpośrednia groźba upadku przedsiębiorstwa.  

E. Nowak (2007)
8
 w swojej pracy przedstawia trzy główne różnice między 

kryzysem a sytuacją kryzysową: 

 kryzys jest elementem sytuacji kryzysowej, 

                                                           
3 M. Rochoń, Analiza komparatywna determinantów wpływających na kryzys polskich  

i amerykańskich przedsiębiorstw, http://www. docstoc. com/ docs/ 120968165/ Kryzys-

przedsiebiorstwa. 
4 E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, wyd.  

3, Poznań, Wyd. AE 2003, s. 18. 
5 R. Wróblewski, Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacjach 

kryzysowych (14), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  

w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie 2010, s. 50. 
6 Zob. A. Zabłocka-Kluczka, Przezwyciężanie kryzysów w polskich przedsiębiorstwach, 

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2005, s. 27. 
7 Ibidem, s. 50. 
8 E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa, 

Akademia Obrony Narodowej 2007. 
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 każdy kryzys jest sytuacją kryzysową, lecz nie każda sytuacja kryzysowa za-

wiera w sobie element kryzysu, 

 w odróżnieniu od kryzysu, sytuacja kryzysowa w chwili pojawienia się jej 

symptomów, nie musi wywołać zmian w istocie organizacji, lecz stanowi wy-

zwanie dla subiektywnego poczucia normalności jej funkcjonowania
9
.  

Należy sądzić, że odpowiednie działania podjęte we właściwym czasie, w celu 

rozwiązania sytuacji kryzysowej mogą ustrzec przedsiębiorstwo przed jego najgor-

szą fazą – kryzysem.  

 

 

2.  Przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych 

 

Przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych oraz kryzysu w przedsiębior-

stwie mają, co prawda, charakter indywidualny, ale należy ich szukać zarówno we-

wnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego ekonomicznym otoczeniu. W celu lepszego 

zrozumienia problematyki zarządzania sytuacją kryzysową w MŚP należy zwrócić 

uwagę na zróżnicowanie między przyczynami kryzysu w dużych a małych przedsię-

biorstwach (por. tab. 1) 

Najczęściej wymieniane przyczyny powstania sytuacji kryzysowej w MŚP
10

, 

to: 1) problemy finansowe; 2) problemy z partnerami biznesowymi, dostawcami; 3) 

polityka państwa względem przedsiębiorstw; 4) tempo wzrostu gospodarczego  

w kraju; 5) brak lub nieudolne zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydaje się, że MŚP 

coraz częściej zwraca uwagę na przyczyny wynikające z błędów popełnianych  

w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw 

MŚP rzadziej wymienia takie przyczyny, jak nieprawdziwe informacje podawane  

w mediach oraz publiczne zarzuty wobec firmy. Wynika to z faktu, że MŚP nie są 

głównym przedmiotem zainteresowań mediów. Dla dużych przedsiębiorstw kontakt 

z mediami w czasie trwania kryzysu jest kluczowy, dlatego w literaturze przedmiotu 

poświęca się dużo uwagi komunikacji kryzysowej. W przypadku MŚP wprawdzie 

komunikacja jest równie istotna, powinna jednak uwzględniać specyfikę małych 

przedsiębiorstw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 E. Nowak, Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Warszawa, 

Akademia Obrony Narodowej 2007, s. 38. 
10 Badania przeprowadzone na grupie 32 MŚP działających na terenie Wielkopolski. 
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Tabela 1 

Przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych 

Przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych 

 Duże przedsiębiorstwa MŚP 

W
ew

n
ęt

rz
n

e 

 problemy z jakością  

produktów/usług 

 wypadki przy pracy 

 spory pracownicze 

 kłopoty finansowe 

 błędy lub przestępstwa  

szeregowych pracowników 

 problemy finansowe 

 brak lub nieudolne zarządzanie 

przedsiębiorstwem 

 problemy z jakością  

produktów/usług 

 błędy lub przestępstwa  

szeregowych pracowników 

 spory pracownicze  

Z
ew

n
ęt

rz
n

e 

 nieprawdziwe informacje  

podane w mediach 

 publiczne zarzuty wobec firmy 

 niekorzystne decyzje władz  

 problemy z partnerami  

biznesowymi, dostawcami 

 katastrofy i awarie z przyczyn 

zewnętrznych 

 problemy z partnerami  

biznesowymi, dostawcami 

 polityka państwa względem przed-

siębiorstw 

 tempo wzrostu gospodarczego  

w kraju 

 nieetyczne lub agresywne  

działania konkurencji 

 niekorzystne decyzje władz 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań oraz D. Tworzydło, Raport 

 z badań. Zarządzanie sytuacją kryzysową w polskich przedsiębiorstwach, Rzeszów, 

Warszawa 2010, http://www.alertmedia.pl/ pliki/file/ CRISIS% 20MANAGEMENT_ 

raport%20z% 20 badania_2010-04-20.pdf. 

 

 

3. Pozytywne i negatywne aspekty kryzysu w przedsiębiorstwie 

 

Nie ulega wątpliwości, że kryzys charakteryzuje się nieoczekiwanym punktem 

zwrotnym w działalności przedsiębiorstwa, które może mieć zarówno negatywne, 

jak i pozytywne skutki
11

. Kryzys rozpatrywany jako szansa na zmianę może przy-

nieś korzyści przedsiębiorstwu
12

. Istotnym jednak problemem w zarządzaniu sytu-

acją kryzysową w małym i średnim przedsiębiorstwie jest mentalność właściciela, 

który pomimo kierowania elastycznym podmiotem jest zachowawczy i niechętnie 

wprowadza zmiany. Następujące podejście: „posiadamy dobrze zorganizowaną 

firmę, przetrwamy kryzys bez planu”, ”wystarczy zareagować na problem, gdy się  

                                                           
11 Zob. E. Nowak; M.W. Seeger i wsp.; I.I. Mitroff i wsp. 
12 Zob. S.R. Veil, Mindful learning in crisis management (48), „Journal of Business Commu-

nication” 2011, s. 117. 
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pojawi” utrudnia zarządzanie sytuacją kryzysową
13

. A to właśnie negatywne myśle-

nie, tworzenie najgorszych scenariuszy, jakie mogą spotkać firmę i opracowanie 

planów awaryjnych jest podstawą planowania w zarządzaniu sytuacją kryzysową
14

. 

Zbyt wiele firm czeka, aż kryzys uderzy w ich działalność, dopiero wtedy zaczyna 

myśleć o możliwych sposobach jego przezwyciężenia. Dla wielu przedsiębiorstw, 

których sytuacja pogorszyła się w ostatnich latach, kryzys był bodźcem, który wpły-

nął na ich mentalność i chęć poszukiwania nowych rozwiązań, nie tylko w celu 

wyjścia z kryzysu, ale również dalszego rozwoju przedsiębiorstwa
15

. Dla wielu 

badanych przedsiębiorstw sytuacja kryzysowa była główną przyczyną skrupulatnej 

analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia.  

Warto zwrócić uwagę, że efektem działań podjętych przez przedsiębiorstwo  

w ramach zarządzania sytuacją kryzysową jest wiele pozytywnych aspektów  

(rys. 1). 

 

 

Rysunek 1. Pozytywne i negatywne aspekty zarządzania sytuacją kryzysową  

Źródło: opracowanie własne na podstawie C. Lalonde, In search of archetypes in crisis man-

agement, „Journal of Contingencies and Crisis Management” 2004, s. 77. 

                                                           
13 Spillan i Hough, Crisis Planning in Small Businesses (3) 2003; Mitroff i wsp., Zarządzanie 

sytuacją kryzysową czyli jak ochronić firmę przed najgorszym. Podręcznik usprawniający 

zdolność organizacji do reagowania w sytuacjach kryzysowych (Businessman Book), 

Warszawa 1998. 
14 J.Z. Wisenblit, Crisis management planning among U.S. corporations. Empirical evidence 

and a proposed framework, Emmitsburg, MD, National Emergency Training Center 1989,  

s. 33. 
15 88% badanych MŚP (N = 32) odpowiedziało, że ostatnia sytuacja kryzysowa zmotywowała 

ich do przygotowania do kolejnych potencjalnych kryzysów. 
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Do najczęściej wymienianych przez menedżerów korzyści posiadania planów 

awaryjnych należą: 1) wyeliminowanie dezorientacji; 2) sprecyzowanie działań, 

które muszą być wykonane w sytuacji kryzysowej oraz 3) jasny podział obowiąz-

ków. Postrzeganie kryzysu oraz sytuacji kryzysowej przez pryzmat pozytywnych 

aspektów może zmotywować małe przedsiębiorstwa do zarządzania sytuacją kryzy-

sową.  

 

 

4. Zarządzanie sytuacją kryzysową w MŚP  

 

Głównym celem zarządzania sytuacją kryzysową jest próba uniknięcia samego 

kryzysu, a w wypadku jego wystąpienia – minimalizacja strat finansowych i innych 

negatywnych konsekwencji. W literaturze przedmiotu istnieje rozbieżność w podej-

ściu do zarządzania sytuacją kryzysową, jednak większość opisywanych modeli 

zawiera trzy fazy: 1) zapobieganie – planowanie oraz wykrywanie sygnałów kryzy-

su; 2) reagowanie – minimalizacja strat i działania naprawcze oraz 3) normalizacja 

– powrót na ścieżkę normalnego funkcjonowania, uczenie się
16

.  Współczesne kon-

cepcje zarządzania sytuacją kryzysową koncentrują się głównie na pierwszej fazie, 

czyli sytuacji przed kryzysem. Jest ona bowiem według wielu autorów najważniej-

sza, ponieważ odpowiednia analiza otoczenia oraz przygotowanie przedsiębiorstwa 

do kryzysu jest kluczem, który w istotny sposób wpływa na przebieg całej sytuacji 

kryzysowej. Szczególnie w okresie niestabilnej gospodarki ważne staje się skutecz-

ne wykrywanie sygnałów wyprzedzających nadchodzące zmiany. Wczesne wykry-

cie i rozpoznanie sytuacji kryzowej przez przedsiębiorstwo może zwiększyć szansę 

jego przetrwania na rynku, a dzięki odpowiedniej analizie szans i zagrożeń może 

również doprowadzić przedsiębiorstwo do sukcesu i stabilnego rozwoju
17

.  

Jedną z jakościowych cech małego i średniego przedsiębiorstwa jest struktura 

organizacyjna, różniąca się znacznie od struktury dużego przedsiębiorstwa, głównie 

w podejmowaniu decyzji, podziału pracy, obiegu informacji, formalizacji i instytu-

cjonalizacji zachowań pracowniczych
18

. Podczas gdy większość średnich przedsię-

biorstw ma określone i sprecyzowane zasady działania, obejmujące głównie strate-

gię przedsiębiorstwa, grafik pracy, system wynagrodzeń oraz zakres obowiązków,  

o tyle znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w małych przedsiębiorstwach. Co 

czwarte z nich nie ma świadomości podstaw funkcjonowania swojej firmy,

                                                           
16 R.C. Runyan, Small business in the face of crisis: identifying barriers to recovery from  

a natural disaster (14), „J Contingencies & Crisis Man” 2006, s. 14. 
17 P. Kotler, J.A. Caslione, Chaotics. The business of managing and marketing in the age of 

turbulence, New York, AMACOM 2009, s. 75; I.I. Mitroff i wsp., Zarządzanie sytuacją 

kryzysową…, s. 43. 
18 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro-  

i makroekonomiczne, Warszawa, Poznań, Wyd. Naukowe PWN 2001, s. 17. 
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co dodatkowo utrudnia zapobieganiu kryzysom
19

. W odróżnieniu od małych i śred-

nich przedsiębiorstw, duże przedsiębiorstwa mają plany zarządzania sytuacją kryzy-

sową, dysponują zespołem ekspertów, który na bieżąco śledzi sytuację firmy i jest 

przygotowany na nadejście kryzysu
20

. Małe przedsiębiorstwa natomiast, które naj-

częściej zarządzanie są przez swoich właścicieli
21

, nie widzą potrzeby wdrażania 

zarządzania kryzysowego. 

 

 

Rysunek 1. Posiadanie określonych procedur lub planów awaryjnych dotyczących postępo-

wania w czasach kryzysu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie W.M. Orłowski, Procesy inwestycyjne i strategie 

przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Warszawa, PARP 2010, s. 43. 

 

Zgodnie z wynikami badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
22

  

2/3 mikro przedsiębiorstw (rys. 1), nie dysponuje żadnymi procedurami lub planami 

awaryjnymi dotyczącymi postępowania w czasie kryzysu. Daje się zauważyć ten-

dencję, że im większe przedsiębiorstwo, tym większa świadomość istoty i koniecz-

ności planowania: 21% średnich firm miało plany awaryjne, a 14% stworzyło je  

w trakcie trwania kryzysu. Pomimo tego, że średnie firmy są lepiej przygotowane do 

                                                           
19 W.M. Orłowski, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, 

Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2010, s. 49. 
20 J. Spillan, M. Hough, Crisis planning in small businesses, „European Management Journal” 

2003, vol. 21, s. 399. 
21 A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, 

Warszawa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne (Nowe Trendy w Naukach Ekonomicznych i Zarządzaniu) 2005, 

s. 36. 
22 Patrz. W.M. Orłowski, Procesy inwestycyjne… 
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walki z kryzysem, wciąż niepokojące jest to, że i w tej grupie połowa firm nie dys-

ponuje żadnymi procedurami, które mogą pomóc im przetrwać w momencie poja-

wienia się sytuacji kryzysowej oraz ograniczyć szkody, które są nieodłącznym ele-

mentem kryzysu. Małe i średnie przedsiębiorstwa skupiają się raczej na bieżącej 

działalności niż na długoterminowej strategii i zamiast przewidywać i planować 

rozwiązywanie przyszłych problemów, reagują na nie dopiero w momencie ich 

powstania. Ponadto decyzje podejmowane pod presją czasu i często bez dostatecz-

nych zasobów informacji mogą doprowadzić do eskalacji kryzysu, a nie jego opa-

nowania.  

Badane przez autorkę przedsiębiorstwa, które znalazły się w sytuacji kryzyso-

wej oceniły dostatecznie swoje przygotowanie do zaistniałej sytuacji. Co piąte 

przedsiębiorstwo oceniło swoje przygotowanie źle a zaledwie 4% jako bardzo do-

bre. Do najczęściej wymienianych przyczyn, które komplikują przygotowanie do 

sytuacji kryzysowych, można zaliczyć: 1) brak kompetentnych pracowników; 2) 

brak możliwości przewidzenia sytuacji kryzysowej oraz 3) brak czasu i środków. 

 

 

5. Wpływ spowolnienia gospodarczego na małe i średnie przedsiębiorstwa  

w Polsce  

 

Pogorszenie koniunktury w polskiej gospodarce spowodowało przede wszyst-

kim spadek liczby przedsiębiorstw oraz spowolniło dynamikę wzrostu przychodów 

małych i średnich przedsiębiorstw. W 2009 roku największy spadek przychodów  

(o 7,1%) nastąpił w małych przedsiębiorstwach. Wzrost przychodów odnotowały 

jedynie mikroprzedsiębiorstwa, poprawiając swój wynik o 5,6% w stosunku do roku 

poprzedniego
23

. Spowolnienie gospodarcze przyczyniło się również do wzrostu 

przedsiębiorstw zlikwidowanych. W roku 2011 po raz pierwszy (od 2003 r.) liczba 

tych przedsiębiorstw była wyższa od liczby przedsiębiorstw nowo powstałych  

(rys. 2). 

Zgodnie z wynikami badań własnych, w związku ze spowolnieniem gospodar-

czym sytuacja aż 38% badanych przedsiębiorstw bardzo się pogorszyła. W porów-

naniu z badaniami przeprowadzonymi przez PARP
24

 w 2010 roku, liczba ta jest 

znacznie większa (o 29%). Tyle samo przedsiębiorstw deklaruje, że ich sytuacja 

trochę się pogorszyła. Zaledwie 13% firm uznało poprawę sytuacji w związku  

z kryzysem (rys. 3).  

                                                           
23 K. Buczek i wsp., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 

Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2011, s. 23. 
24 W.M. Orłowski, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, 

Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2010, s. 36. 
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Rysunek 2. Liczba firm nowo powstałych oraz zlikwidowanych (w tys.) 

Źródło: Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2010–2011, red. A. Tarnawa,  

P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2012, s. 25. 

 

 

Rysunek 3. Ocena sytuacji firmy w związku z kryzysem 

Źródło: badania własne. 

 

 

Podsumowanie 

 

Każda organizacja, niezależnie od jej wielkości, struktury organizacyjnej oraz 

zasobów, powinna być przygotowana na kryzys. Należy pamiętać, że obecny kryzys 

finansowy oraz sytuacja gospodarcza w kraju nie jest jedynym powodem, dla które-

go wdrożenie zarządzania kryzysowego jest tak istotne. Nawet w czasie wzrostu 

gospodarczego przedsiębiorstwo narażone jest na sytuacje kryzysowe, które mogą 

zdestabilizować funkcjonowanie firmy. Małe przedsiębiorstwa, z uwagi na swoją 
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specyfikę, wymagają indywidualnego podejścia w celu znalezienia optymalnego 

sposobu zarządzania sytuacją kryzysową. 
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CRISIS MANAGEMENT IN SMES. SELECTED ISSUES 

 
Summary 

 

A specific property of SME requires an individual approach to crisis management. The 

paper discusses causes of crisis in SME sector and the key phases of crisis management. 

Author made also an attempt to asses impact of actual economic downturn on small and  

medium-sized enterprises in Poland. Most small and medium enterprises do not have specific 

procedures for dealing with the crisis. Every fourth small company did not have any definite 

and certain rules of operation of its business. Lack of such procedures negatively affects crisis 

management, which is often based on clear and formal activities. 
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RYZYKO NADUŻYĆ W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH  

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ŚWIETLE BADAŃ 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzone 

w mikro i małych przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego. Ba-

danie dotyczyło ryzyka nadużyć popełnianego przez pracowników na szkodę praco-

dawcy. Zaprezentowane wyniki badań dotyczyły takich zagadnień jak liczba wykry-

tych nadużyć, najczęściej występujące rodzaje nadużyć, obszary w przedsiębior-

stwie najbardziej narażone na nadużycia oraz metody ich wykrywania. 

 

Słowa kluczowe: ryzyko nadużyć, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa  

 

 

Wprowadzenie 

 

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 3,6 mln mikro i małych przedsiębiorstw, 

z czego tylko 1,6 mln prowadzi aktywną działalność gospodarczą
1
. Do cech wyróż-

niających mikro i małe przedsiębiorstwa należy przede wszystkim zaliczyć: ela-

styczność, osobistą sieć kontaktów, możliwość szybkiego reagowania na potrzeby 

rynkowe, silne zaangażowanie personalne, dużą motywację i kreatywność współ-

pracowników a także lokalny charakter działalności.  

Do nadużycia może dojść zarówno w otoczeniu wewnętrznym (pracownicy), 

jaki i zewnętrznym przedsiębiorstwa (dostawcy, odbiorcy, konkurencja). Wymierne 

straty przynoszą przestępstwa gospodarcze popełniane przez wieloletnich pracowni-

ków na szkodę pracodawcy. Nadużycia i defraudacje popełniane przez pracowników 

na szkodę pracodawcy przekładają się na zmianę organizacji pracy a także naruszają 

równowagę finansową, co może w konsekwencji prowadzić do niewypłacalności 

przedsiębiorstwa. 

Celem artykułu jest wskazanie problemu nadużyć dokonywanych przez pra-

cowników w mikro i małych przedsiębiorstwach na podstawie przeprowadzonych 

badań wśród przedsiębiorstw działających w województwie zachodniopomorskim. 

Autor rozpocznie rozważania od wskazania na ryzyko personalne w działalności 

mikro i małych przedsiębiorstw. Kolejno zostanie zdefiniowane pojęcie nadużyć, 

aby następnie przejść do prezentacji wyników badań.  

                                                           
1 Podane dane dotyczą 2009 r. 
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1. Ryzyko personalne w działalności mikro i małych przedsiębiorstw 

 

Właściciele małych przedsiębiorstw w fazie ich tworzenia i uruchamiania 

często rezygnują z zatrudnienia pracowników. Wynika to przede wszystkim  

z obawy przed odpowiedzialnością (za dostarczenie środków do życia pracownikowi 

i jego rodzinie) oraz kłopotami, jakie mogą się pojawić w wyniku relacji 

międzyludzkich z podwładnymi
2
. Rozwój przedsiębiorstwa oraz pozyskiwanie 

nowych zleceń wiąże się jednak z koniecznością pozyskania pracowników. Dla 

właściciela małego przedsiębiorstwa wprowadzenie nowo zatrudnionej osoby do 

przedsiębiorstwa skutkuje pojawieniem się określonych rodzajów ryzyka 

personalnego.  

Ryzyko personalne jest rodzajem ryzyka mikroorganizacyjnego  

i mikrospołecznego, czyli ryzyka związanego z systemem społecznym organizacji, 

co związane jest także z niemożnością stwierdzenia czy w określonym przypadku 

działania skierowane na odpowiednie ukształtowanie zasobów ludzkich przyniosą 

rezultaty zgodnie z realizowaną strategią personalną firmy
3
. Ryzyko personalne  

w działalności małego przedsiębiorstwa związane jest w szczególności  

z następującymi sytuacjami:  

1. Niesformalizowane kontakty między właścicielem a pracownikami. W małych 

przedsiębiorstwach kontakty między przedsiębiorcą – kierownikiem a współ-

pracownikami są ścisłe i bezpośrednie. Poza tym relacje te mają najczęściej 

charakter wielostronny, częsty, niesformalizowany i zwykle bezpośredni. Ta-

kiemu paternalistycznemu sposobowi zarządzania sprzyja struktura organiza-

cyjna, ograniczone rozmiary przedsiębiorstwa, a w szczególności częste bezpo-

średnie zaangażowanie przedsiębiorcy w działalność produkcyjną czy usługo-

wą. 

2. Trudności w zdefiniowaniu zadań. Zakres nakładanych na pracowników obo-

wiązków często pozostaje płynny. W małych przedsiębiorstwach większość 

zadań jest wykonywana na bieżąco a na przebieg większości z nich bezpośred-

ni wpływ chce mieć również właściciel przedsiębiorstwa. Takie delegowanie 

zadań wynika z organizacji przedsiębiorstwa, która jest w niewielkim stopniu 

sformalizowana. Małe przedsiębiorstwa, szczególnie we wczesnych fazach 

rozwoju zwykle są wolne od skomplikowanych, wieloszczeblowych struktur. 

Funkcje, zadania oraz zależności mają zazwyczaj charakter umowny, z częstą 

zmianą ról i stanowisk. Wydaje się, że w tych przedsiębiorstwach niesformali-

zowana struktura organizacyjna jest zjawiskiem naturalnym, bowiem wiele in-

formacji i decyzji może być przekazywanych z góry w dół dzięki codziennym 

kontaktom bezpośrednim. Większość ważnych decyzji podejmuje sam 

                                                           
2 Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora,  

C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 226.  
3A. Lipka, Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, 

Warszawa 2002, s. 24–25.  
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właściciel. Rodzi to jednak niebezpieczeństwo chęci osobistego decydowania 

nawet w najdrobniejszych sprawach. 

3. Ryzyko defraudacji i kradzieży przez pracowników – związane przede wszyst-

kim z niebezpieczeństwem przejęcia pomysłu i wiedzy o przedsiębiorstwie, co 

bezpośrednio wynika z nieformalnego charakteru kontaktów na szczeblu wła-

ściciel – pracownicy. Stwarza to liczne zagrożenia związane z nielojalnością 

pracowników, znających wiele mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa,  

w którym pracują. Prowadzi to również do możliwości pojawienia się ryzyka 

ze strony pracowników, którzy po zdobyciu doświadczenia będą starali się 

prowadzić konkurencyjne przedsiębiorstwo na własną rękę. Mają oni, bowiem 

dostęp, ze względu ma niewielkie rozmiary działalności, do większości zaso-

bów informacji przedsiębiorstwa, które są ważnym narzędziem przy podejmo-

waniu decyzji dotyczących uruchomienia i prowadzenia działalności gospodar-

czej. To właśnie pracownicy stanowią najgroźniejszą konkurencję dla przed-

siębiorstwa, w którym dotąd pracowali
4
. 

4. Ryzyko zatrudnienia pracownika o nieodpowiednich lub niewystarczających 

kwalifikacjach W tej grupie przedsiębiorstw są niewielkie możliwości pozy-

skania pracowników o wysokich kwalifikacjach
5
. Przyczyną jest oferowanie 

przez właścicieli małych przedsiębiorstw z reguły niższej płacy niż w dużych 

przedsiębiorstwach. Pewną rolę odgrywa też niższy niż w dużych przedsiębior-

stwach prestiż pracy.  

5. Ryzyko nieodpowiedniej i słabej motywacji, prowadzącej do dokonania nad-

użyć przez pracowników, którzy zaczynają szukać okazji do dodatkowego za-

robku kosztem przedsiębiorstwa, w którym pracują. W ryzyku motywacyjnym 

chodzi przede wszystkim o szanse i zagrożenia związane z podejmowaniem 

świadomego oddziaływania na pracowników, niezależnie od tego, jaki jest cel 

tego oddziaływania. Zróżnicowanie ryzyka motywacyjnego związane jest ze 

stosowaniem różnych środków motywacyjnych. 

 

 

2. Pojęcie nadużycia  

 

W kodeksie karnym nadużycie określane jest jako działanie osoby, która będąc 

obowiązana na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy 

do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby 

fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 

przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim 

obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową oraz działa w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej
6
. 

Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE) 

określa nadużycie gospodarcze jako każde celowe działanie bądź zaniedbanie skut-

                                                           
4 A. Lipka, Ryzyko personalne..., s. 21. 
5 B. Kaczmarek, Specyfika zarządzania w małych przedsiębiorstwach, w: Uwarunkowania 

rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uni-

wersytetu Szczecińskiego nr 492, Ekonomiczne Problemy Usług nr 16, Szczecin 2008, s. 292. 
6 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny, DzU 1997, nr 88, poz. 553, art. 296. 
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kujące osiągnięciem korzyści przez sprawcę lub poniesieniem straty przez ofiarę, 

dokonane za pomocą wprowadzenia w błąd. 

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto, że sprzeniewierzenie to nadużycie 

zaufania pracodawcy w wyniku celowego i umyślnego działania dla uzyskania 

osobistej korzyści majątkowej przez pracownika bez wiedzy pracodawcy.  

W artykule przyjęto nadużycie i sprzeniewierzenie za to samo zjawisko, przez co 

oba pojęcia będą traktowane za tożsame. 

Należy wskazać, że na nadużycia mają wpływ tzw. czynniki ryzyka oraz pew-

ne sytuacje lub zachowania pracowników, których pojawienie się można odebrać 

jako symptomy prawdopodobnych nadużyć. Dochodzi do nich w następujących 

obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa
7
: 

1. Systemach rozliczeń – co przejawia się w: 

 słabych kontrolach wewnętrznych, 

 nierealistycznych wymaganiach wobec pracowników, 

 zatajonych informacjach na temat prowadzenia kont bankowych, 

 budzących podejrzenia porach zawierania transakcji z klientami. 

2. Inwentaryzacji w magazynie – przejawiająca się w: 

 dużych różnicach w zapasach, 

 wielu poprawkach w raportach na koniec roku obrachunkowego, 

 magazynach zawierających drogie i łatwe do sprzedaży produkty, 

 słabych kontrolach wewnętrznych. 

3. Dotyczących personelu, przez: 

 częstą rotację personelu na kluczowych stanowiskach, 

 rzadkich lub tylko krótkich urlopach pracownika (pracownicy stają się 

„niezastąpieni”),  

 łączeniu różnych funkcji w ramach procesów roboczych lub procesów biz-

nesowych. 

Należy zwrócić uwagę, że nie są to jedyne symptomy, które mogą świadczyć 

o prawdopodobnym wystąpieniu nadużycia. Powyższa charakterystyka może jednak 

stać się podstawą do przeciwdziałania i wykrywania sprzeniewierzeń. 

 

 

3. Zakres przeprowadzonych badań 

 

Badanie przeprowadzono na próbie 130 mikro i małych przedsiębiorstw pro-

wadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskie-

go, w formie ankiety składającej się z 19 pytań. Osoby, które wzięły w nim udział to 

właściciele przedsiębiorstw oraz kadra kierownicza. Okres badawczy obejmował 

sierpień–listopad 2011 roku. Ze względu na bariery objętości artykułu, zaprezento-

wano wycinek uzyskanych wyników. 

                                                           
7 PriceWaterhouseCoopers, Studie Wirtschaftskriminalität 2009 – Schweiz, November 2009, 

s. 6. 
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Strukturę przedsiębiorstw ze względu na wielkość oraz branże zaprezentowano 

na rysunku 1. 

 

 
 

Rysunek 1. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na wielkość oraz branże, w któ-

rych prowadzona jest działalność gospodarcza 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Próbując usystematyzować podział przedsiębiorstw ze względu na wielkość, 

wzięto pod uwagę liczbę zatrudnionych na pełen etat pracowników. W ten sposób 

wyodrębniono mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające 1–9 pracowników oraz małe 

przedsiębiorstwa – zatrudniające 10–49 pracowników. W badaniu wzięły udział 

przedsiębiorstwa z branży usługowej, handlowej i produkcyjnej. 

 

 

4. Ryzyko nadużyć w świetle przeprowadzonych badań 

 

Badanie rozpoczęto od próby rozpoznania skali nadużyć w badanych przedsię-

biorstwach. Ankietowani mieli wskazać na liczbę wykrytych przypadków sprzenie-

wierzeń w ciągu ostatnich dwóch lat.  
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Rysunek 2. Liczba wykrytych przypadków nadużyć w ciągu dwóch ostatnich lat (2010–2011)  

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Blisko 71% badanych wskazało, że w ich przedsiębiorstwie w ciągu ostatnich 

dwóch lat nie wykryto sprzeniewierzenia dokonywanego przez pracownika. Taki 

stan rzeczy może oznaczać, że przedsiębiorcy mają do czynienia z jedną z trzech 

sytuacji: 

 potrafią  radzić sobie z ryzykiem nadużyć, dzięki czemu pracownicy nie próbu-

ją ich oszukać, 

 nie byli w stanie wykryć nielegalnych zachowań, 

 nie chcą się przyznać do wystąpienia takiej sytuacji w ich przedsiębiorstwie. 

Uzyskane wyniki są zbliżone do uzyskanych z badań przeprowadzonych na te-

renie całej Polski przez TU Euler Hermes oraz organizację Pracodawcy Rzeczypo-

spolitej Polskiej przy współpracy CMB Indicator.  Dane przygotowane i opubliko-

wane pod koniec 2012 roku w raporcie Anomia pracownicza w Polsce 2012 – skala 

oszustw i kradzieży w firmach, wskazują że do strat z tytułu nieuczciwych pracow-

ników przyznaje się 78% ankietowanych przedsiębiorców. Tymczasem w podob-

nym badaniu przeprowadzonym w 2008 roku poszkodowanych była zaledwie poło-

wa firm. Mówiąc o liczbie przypadków nadużyć, należy również spojrzeć na ich 

wartość. Według powyższego raportu – dominują przestępstwa na jednostkowe 

kwoty poniżej 50 tys. zł (52%). Jedynie 4% sprzeniewierzeń dotyczy strat powyżej 

200 tys. zł
8
. 

W kolejnej części badania podjęto próbę uzyskania informacji o najczęstszych 

formach sprzeniewierzeń popełnianych przez pracowników (rys. 3). 

Przedsiębiorcy, którzy wykryli u siebie przypadki nadużyć wskazywali tylko 

na dwa rodzaje sprzeniewierzeń: kradzież i przywłaszczenie. Nikt z ankietowanych 

nie wykrył innych form nadużycia zaufania przez pracownika.  

Bardzo często kradzież i przywłaszczenie pojmowane są jako jeden rodzaj 

przestępstwa. Należy wskazać, że według kodeksu karnego, kradzież (art. 278 KK) 

polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia. Chodzi tu  

o rzeczy mające wartość ekonomiczną, ponieważ kradzież, przywłaszczenie lub 

niszczenie cudzych rzeczy o wartości niemajątkowej (np. bezwartościowych w sen-

sie ekonomicznym fotografii lub innych pamiątek) stanowi wykroczenie z art. 126 

                                                           
8 Anomia pracownicza w Polsce 2012 – skala nadużyć i kradzieży w firmach, Pracodawcy RP, 

2012, s. 13. 
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KW. Rzecz będąca przedmiotem kradzieży musi być cudza, tj. stanowić czyjąś wła-

sność lub być przedmiotem czyjegoś posiadania w sensie cywilnoprawnym; nie 

wchodzi więc w grę, np. kradzież rzeczy, którą właściciel wyrzuca w celu pozbycia 

się. Przywłaszczenie (art. 284 KK) popełniane jest albo tak jak kradzież – w sto-

sunku do rzeczy, albo w stosunku do prawa majątkowego. Przywłaszczone może 

być np. prawo akcjonariusza do udziału w zyskach firmy, które przez pomyłkę zapi-

sano w pamięci komputera na rzecz innej osoby. Przy przywłaszczeniu nie występu-

je element zaboru, bowiem sprawca włada już rzeczą lub prawem faktycznie, np. 

znajduje rzecz zgubioną, rzecz została mu wypożyczona lub powierzona albo znala-

zła się w jego władaniu, bo doręczono mu ją przez pomyłkę. Zachowanie się spraw-

cy określono w art. 284 KK zwrotem „przywłaszcza sobie”. Oznacza to bezprawne 

włączenie przez sprawcę cudzej rzeczy lub prawa do swego majątku lub wykony-

wanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela, co może się przejawiać  

w sprzedaniu lub darowaniu rzeczy, dokonaniu w niej przeróbek, zniszczeniu
9
. 

 

 
 

Rysunek 3. Najczęstsze rodzaje nadużyć 

Żródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

Wśród pozostałych, najczęściej występujących form sprzeniewierzeń, 

z którymi spotykają się pracodawcy można wyróżnić: oszustwo, oszustwo kompute-

rowe, fałszerstwo oraz kradzież danych osobowych. 

Na kolejnym rysunku wskazano obszary, które według ankietowanych najbar-

dziej są narażone na ryzyko nadużyć (rys. 4). 

Przedsiębiorcy, którzy wykryli u siebie nadużycie, najczęściej wskazywali na 

następujące komórki działalności: zakupy i zaopatrzenie, sprzedaż oraz dział finan-

sowy. 

Następnym etapem badań była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie: w jaki 

sposób nadużycie zostało wykryte (rys. 5). Najczęściej sprzeniewierzenia zostały 

wykryte przez przypadek, co wskazuje na niski poziom lub brak systemu przeciw-

działania nadużyciom w przedsiębiorstwach. Marginalne znaczenie w procesie wy-

krywania nadużyć ma audyt wewnętrzny oraz anonimowa informacja od pracowni-

ków. 

 

 

                                                           
9 L. Gardocki, Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 308–311. 
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Rysunek 4. Obszary przedsiębiorstw, w których wykryto nadużycie 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

 
 

Rysunek 5. Sposób wykrycia nadużyć 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

 

 

Podsumowanie 

 

Ponad 70% badanych nie spotkała się z przypadkiem nadużyć dokonywanym 

przez pracownika. Uzyskane wyniki są bardzo optymistyczne, gorzej, jeśli w tej 

grupie przedsiębiorców są tacy, którzy nie byli w stanie wykryć nieuczciwych za-

chowań pracowników. 

Wśród badanych przedsiębiorstw najczęstszymi przypadkami nadużyć są kra-

dzieże i przywłaszczenia. Najczęściej nadużycie dokonywane jest w obszarze zaku-

pów i zaopatrzenia. 

Piętą Achillesa jest sposób wykrywania nieprawidłowości dotyczących ryzyka 

sprzeniewierzenia. Blisko 60% przypadków została wykryta przez przypadek, co 

może oznaczać, że wciąż brakuje odpowiednich instrumentów walki z nieuczciwymi 

pracownikami.
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Summary 

 

The article presents the results of empirical research in micro and small sized enterpris-

es. The study focused of fraud risk committed by employees to the detriment of the employer. 

Author pointed out: the number of detected cases of fraud, the most common types of abuse, 

the areas of the enterprises vulnerable to fraud and abuse detection methods. 
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ANALIZA I OCENA „MIĘKKICH” UWARUNKOWAŃ  

DETERMINUJĄCYCH WZROST DYNAMIZMU INNOWACYJNEGO  

W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH  

USŁUGOWYCH W POLSCE 

 

 

Streszczenie 

 

Wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw wymaga identyfikacji sił na-

pędowych i barier procesów innowacyjnych. W artykule zaprezentowano „miękkie” 

czynniki rozwoju w mikro i małych przedsiębiorstwach. Sukces we wdrażaniu in-

nowacji wymaga skoordynowanego i synergicznego współdziałania różnych pod-

miotów, w szczególności władz na szczeblu centralnym, samorządów na szczeblu 

regionalnym, organizacji gospodarczych i pozagospodarczych. Bardzo ważne jest 

przy tym budowanie strategii innowacji i innowacyjnej kultury organizacyjnej. 

 

Słowa kluczowe: innowacje, dynamizm innowacyjny, mikro i małe przedsiębior-

stwa 

 

 

Wprowadzenie 

 

W obecnych czasach, odznaczających się silną presją konkurencyjną, wzro-

stem znaczenia postępu techniczno-technologicznego, a także wymagań i oczekiwań 

ze strony klientów, coraz ważniejszą rolę odgrywa systematyczna innowacyjność we 

wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Ponadto, biorąc pod uwagę 

fakt, że filarem funkcjonowania i rozwoju współczesnych gospodarek są mikro  

i małe podmioty, celem rozważań zawartych w niniejszym artykule jest przybliżenie 

„miękkich” czynników, kształtujących aktywność innowacyjną w badanych przed-

siębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem egzo- i endogenicznych uwarunko-

wań o charakterze ekonomiczno-finansowym, społeczno-kulturowym i demogra-

ficznym, psychologicznym, intelektualnym oraz organizacyjno-zarządczym. 

Zaprezentowane rozważania oparto na wynikach badań ankietowych przepro-

wadzonych wśród polskich przedsiębiorstw usługowych. Pytania zawarte w kwe-

stionariuszu ankiety dotyczyły rodzaju zrealizowanych przedsięwzięć innowacyj-

nych, wewnętrznego potencjału innowacyjnego w badanych podmiotach gospodar-

czych i egzogenicznych uwarunkowań innowacyjności, a także źródeł działalności 

rozwojowej.  
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1.  Specyfika działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach 

 

W wypadku mikro i małych przedsiębiorstw usługowych nakłady ponoszone 

na działalność innowacyjną są na relatywnie niskim poziomie. Analizując źródła 

finansowania projektów innowacyjnych w badanych podmiotach, stwierdzono że 

odpowiednio
1
: 

 mikroprzedsiębiorstwa w blisko 62% korzystają ze środków obcych, głównie 

kredytów bankowych i leasingu, 

 68% małych podmiotów wykorzystuje zewnętrzne finansowanie w postaci 

kredytów, leasingu i środków unijnych. 

W strukturze innowacji wprowadzonych w mikro i małych przedsiębiorstwach 

usługowych dominują nakłady ponoszone na zakup i zainstalowanie maszyn i urzą-

dzeń oraz nakłady na szkolenia pracowników. Należy przy tym zauważyć, że na 

jeden badany podmiot przypadło łącznie nieco ponad pięć innowacji. Ponadto, wy-

niki przeprowadzonych badań wskazują, że w głównymi źródłami innowacji są 

odpowiednio: 

 w mikroprzedsiębiorstwach – transfer innowacji z otoczenia (co trzeci ankie-

towany wybrał tę odpowiedź), restrukturyzacja, procesy stricte rozwojowe lub 

badania rynkowe (źródła wskazane przez 25% respondentów), a także dla 20% 

badanych twórcze naśladownictwo konkurentów i konieczność dostosowania 

się do zmieniających się przepisów prawnych; wyniki wskazują na to, że  

w strukturze wdrażanych projektów dominują innowacje imitacyjne (odtwór-

cze), 

 w małych przedsiębiorstwach – dostosowanie do wymogów prawnych (te 

źródła są istotne dla 50% ankietowanych), procesy restrukturyzacyjne, rozwo-

jowe i racjonalizacyjne, a także usługi specjalistyczne, w tym szkoleniowe  

i doradcze oraz transfer innowacyjnych rozwiązań z otoczenia (te źródła wska-

zywał co trzeci badany podmiot gospodarczy). 

Analizując źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikroprzedsię-

biorstwach stwierdzono, że w 50% badanej podzbiorowości główną rolę odgrywają 

propozycje właścicieli, co wynika ze specyfiki tych podmiotów, zwłaszcza centrali-

zacji zarządzania, a także pomysły klientów, naśladownictwo konkurentów, postula-

ty dostawców oraz internet. Dla porównania, w małych przedsiębiorstwach jest to 

przede wszystkim kreatywność menedżerów, sieć internetowa oraz uczestnictwo  

w targach i wystawach branżowych (50% ankietowanych wybrało ten wariant od-

powiedzi). 

Analizując efekty innowacji wprowadzanych w mikroprzedsiębiorstwach 

stwierdzono, że co drugi badany podmiot podkreśla znaczenie efektów rynkowych 

oraz jakościowych, przy relatywnie mniejszym znaczeniu poprawy organizacji pra-

cy. W wypadku co trzeciego przedsiębiorstwa, wdrażane projekty przyczyniają się 

do poprawy jakości usług, a także podwyższenia poziomu obsługi klientów, zatem 

przedsięwzięcia te generują efekty jakościowe. Dla porównania, aż 86% średnich 

                                                           
1 Wyniki przeprowadzonych badań dotyczyły lat 2006–2009. Por. M. Brojak-Trzaskowska, 

Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów 

usług, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 233. 
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przedsiębiorców zwraca uwagę na to, że wprowadzane nowości nie wpływają na 

poprawę warunków pracy, ani na dostosowanie się do wymogów prawnych, nato-

miast mają duży wpływ na wzrost poziomu jakości oferowanych usług. Podobne 

aspekty są istotne dla większości dużych przedsiębiorstw
2
. 

Należy ponadto dodać, że dynamizm innowacyjny mikro i małych podmiotów 

gospodarczych w sektorze usługowym systematycznie wzrasta, przy czym aktyw-

ność innowacyjna w wypadku przedsiębiorstw produkcyjnych jest wyższa niż  

w podmiotach usługowych – w 2012 roku 45% przedsiębiorstw prowadzących dzia-

łalność wytwórczą wprowadziło innowacje produktowe, a 35% – innowacje proce-

sowe. Odnotowano przy tym niewielki wzrost znaczenia zewnętrznych źródeł  

w finansowaniu działalności rozwojowej, tj. z 22% w 2010 roku do 24% w 2012
3
, 

co świadczy o tym, że przedsiębiorcy wolą korzystać z własnych (wewnętrznych) 

źródeł finansowania projektów innowacyjnych. Wynika to między innymi z trudno-

ści związanych z pozyskaniem kredytów oraz kosztów z tym związanych, a także 

niechęci do wykorzystywania zewnętrznego dostępu do środków finansowych.  

W tych podmiotach gospodarczych, które zdecydowały się na zewnętrzne finanso-

wanie dominującą rolę odgrywają kredyty bankowe w rachunku bieżącym, kredyty 

obrotowe i inwestycyjne oraz leasing. 

 

 

2.  Przybliżenie ogólnych uwarunkowań rozwoju mikro i małych przedsię-

biorstw przez pryzmat działań innowacyjnych 

 

W ujęciu ogólnym uwarunkowania innowacyjnego rozwoju mikro i małych 

przedsiębiorstw sektora usługowego, czy też przedsiębiorstw w ogóle, można po-

dzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. W wypadku uwarunkowań zewnętrznych ma-

my do czynienia ze zjawiskami, zdarzeniami i procesami, których źródłem jest oto-

czenie, natomiast uwarunkowania wewnętrzne odnoszą się przede wszystkim do 

potencjału innowacyjnego konkretnego podmiotu gospodarczego, jego zasobów 

(ludzkich, rzeczowych, finansowych i niematerialnych), a także systemu zarządzania 

innowacjami, rozumianego jako zespół skoordynowanych czynności, takich jak: 

 podjęcie racjonalnej decyzji o realizacji działalności innowacyjnej, na podsta-

wie przeprowadzonego rachunku opłacalności konkretnego wariantu przedsię-

wzięcia innowacyjnego, 

 zaprojektowanie przebiegu poszczególnych etapów procesu innowacyjnego – 

budżetu, okresu realizacji, osób lub jednostek organizacyjnych odpowiedzial-

nych za realizację poszczególnych zadań, 

 zorganizowanie zaplanowanych działań, np. zapewnienie dostępu do optymal-

nego źródła innowacji, koniecznych zasobów warunkujących realizację zadań 

innowacyjnych, w tym zintensyfikowanie wykorzystania wiedzy ukrytej i kre-

                                                           
2 Por. M. Brojak-Trzaskowska, Determinanty innowacyjnego rozwoju…, s. 240. 
3 3. edycja Raportu Banku Pekao: mikro i małe firmy – perspektywy własnej firmy lepsze niż 

gospodarki, http://media.pekao.com.pl/ pr/233454/3- edycja- raportu -banku -pekao- mikro- 

i-male - firmy- perspektywy-wlasnej-firmy-lepsze-niz-gospodarki (31.10.2013). 
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atywności pracowników, wybór właściwych metod i technik organizacji pracy, 

które umożliwią sprawne i skuteczne działanie, 

 przewodzenie, w tym stworzenie skutecznego systemu motywowania pracow-

ników, stymulujące zachowania twórcze i innowacyjne, a także zaangażowanie 

w realizację zadań innowacyjnych, 

 kontrolowanie i wdrażanie działań interwencyjnych jako immanentna funkcja 

zarządzania w ogóle. 

Zarówno uwarunkowania zewnętrzne, jak i wewnętrzne można rozpatrywać  

w kontekście stymulatorów i barier dla rozwoju działalności innowacyjnej. Ponadto, 

niektóre z nich mogą mieć neutralny charakter i nie oddziaływać w ogóle lub jedy-

nie w minimalnym zakresie na dynamizm innowacyjny badanych podmiotów go-

spodarczych – liczbę wdrożonych projektów i ich strukturę. 

Przeprowadzając dogłębniejszą systematyzację determinant aktywności inno-

wacyjnej w gospodarce należy zauważyć, że w grupie czynników egzogenicznych 

można dodatkowo wymienić uwarunkowania o charakterze makroekonomicznym, 

administracyjno-instytucjonalnym oraz społeczno-kulturowym, natomiast w odnie-

sieniu do uwarunkowań endogenicznych będą to odpowiednio aspekty: 

 ekonomiczno-finansowe, 

 intelektualne, 

 psychologiczne, 

 socjokulturowe, 

 organizacyjno-zarządcze. 

Należy przy tym zauważyć, że niska dynamika działań innowacyjnych w pol-

skich mikro i małych przedsiębiorstwach wynika przede wszystkim ze zróżnicowa-

nych zmiennych o charakterze makroekonomicznym, barier rynkowych, a także 

ograniczeń związanych ze słabymi stronami działalności naukowej i badawczo-

rozwojowej
4
, prowadzonej przez szkoły wyższe, jednostki Polskiej Akademii Nauk, 

Polską Akademię Umiejętności, instytuty, laboratoria, ośrodki badawcze, JBR-y, 

centra techniczno-technologiczne, a także ośrodki zajmujące się działalnością inno-

wacyjną, szczególnie badawczą i rozwojową, w tym organizacje branżowe. 

Uwzględniając przedmiot zainteresowań badawczych zawartych w niniejszym 

artykule należy przybliżyć „miękkie” aspekty działalności innowacyjnej prowadzo-

nej w mikro i małych przedsiębiorstwach, czyli zewnętrzne uwarunkowania o cha-

rakterze społeczno-kulturowym, a także uwarunkowania wewnętrzne, przede 

wszystkim o charakterze intelektualnym, psychologicznym, kulturowym oraz orga-

nizacyjnym i zarządczym. 

 

 

 

 

                                                           
4 Ż. Plaskacz, W. Plaskacz, Wybrane problemy innowacyjności małych i średnich przedsię-

biorstw, w: Innowacyjność przedsiębiorstw, red. M. Cisek, B. Domańska-Szaruga, Wyd. 

Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 36. 
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3.  Analiza „miękkich” czynników innowacyjności w badanych podmiotach 

gospodarczych 

 

Analizując uwarunkowania społeczno-kulturowe indukowane przez otoczenie 

mikro i małych przedsiębiorstw usługowych działających w Polsce należy zwrócić 

uwagę przede wszystkim na to, że odpowiednio: 

 w grupie obejmującej mikroprzedsiębiorstwa mamy do czynienia przede 

wszystkim z niedostosowaniem systemu edukacyjnego do rzeczywistych po-

trzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – zdaniem 54% badanych jest to główna 

przeszkoda w rozwijaniu działalności innowacyjnej, 

 w podzbiorowości małych przedsiębiorstw podstawowe znaczenie ma brak 

powiązań sfery nauki ze światem biznesu, a także nieufność społeczeństwa 

wobec wprowadzania zmian – po 40% respondentów wskazało te bariery we 

wdrażaniu innowacji. 

W wypadku wewnętrznych czynników o charakterze intelektualnym mikro-

przedsiębiorstwa zwracają uwagę przede wszystkim na ograniczone (niedostosowa-

ne do potrzeb) szkolenia pracowników, natomiast niemal co piąty podmiot akcentuje 

znaczenie niedostatecznego lub w ogóle braku systemu zarządzania wiedzą – jej 

pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania, a także niewystarczające zasoby 

wiedzy przydatnej w praktyce biznesowej.  

Strukturę endogenicznych czynników intelektualnych ograniczających aktyw-

ność innowacyjną w badanych gospodarczych przedstawiono odpowiednio na ry-

sunkach 1 i 2. 

 

 
 

Rysunek 1. Struktura wewnętrznych barier o charakterze intelektualnym we wdrażaniu inno-

wacji w badanych mikroprzedsiębiorstwach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 



260 Małgorzata Brojak-Trzaskowska  

 

 
 

Rysunek 2. Struktura wewnętrznych barier o charakterze intelektualnym we wdrażaniu inno-

wacji w małych przedsiębiorstwach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Analizując psychologiczne uwarunkowania o charakterze wewnętrznym w za-

kresie pobudzania innowacyjności mikroprzedsiębiorstw stwierdzono, że mamy do 

czynienia z: 

 brakiem wyobraźni i intuicji pracowników oraz brakiem skłonności do podej-

mowania ryzyka (po 23,7% udzielonych odpowiedzi), 

 oporem pracowników wobec zmian inicjowanych i wprowadzanych w przed-

siębiorstwach (21,1%), 

 brakiem umiejętności do poszukiwania nowych rozwiązań dla zidentyfikowa-

nych problemów wymagających szybkiego podjęcia decyzji interwencyjnych 

(18,4%), 

 brakiem motywacji poznawczej (13,1%). 

Dla porównania, w małych przedsiębiorstwach podstawowymi barierami psy-

chologicznymi są: brak wyobraźni i intuicji pracowników, brak skłonności do po-

dejmowania ryzykownych przedsięwzięć oraz opór pracowników wobec wdraża-

nych zmian (po 21,7% ogółu udzielonych odpowiedzi), przy relatywnie mniejszym 

znaczeniu braku motywacji poznawczej i braku umiejętności wśród personelu do 

generowania nowych sposobów rozwiązania określonych problemów (po 17,5%). 

W przypadku socjokulturowych przeszkód o charakterze wewnętrznym w in-

tensyfikowaniu działalności innowacyjnej w mikroprzedsiębiorstwach należy zwró-

cić uwagę na: 

 nieutrwalone zachowania twórcze i innowacyjne (29,4% ogółu udzielonych 

odpowiedzi), 

 brak innowacyjnej kultury organizacyjnej oraz złe relacje międzyludzkie  

w badanych podmiotach gospodarczych (po 26,5%),                                           
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 brak klimatu organizacyjnego przychylnego dla twórców i innowatorów 

(17,6%). 

Z kolei w małych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, z barier 

psychologicznych należy wskazać przede wszystkim brak klimatu innowacyjno-

partycypacyjnego (40% ogólnej liczby udzielonych odpowiedzi), brak kultury orga-

nizacyjnej ukierunkowanej na upowszechnianie innowacji – jest to przeszkoda istot-

na dla co czwartego przedsiębiorstwa z badanej podzbiorowości, złe relacje interper-

sonalne (20%), a także nieutrwalone zachowania kreatywne (15%). 

Rozpatrując socjokulturowe bariery wewnętrzne w kreowaniu i wdrażaniu pro-

jektów innowacyjnych w mikroprzedsiębiorstwach należy zauważyć, że główną rolę 

(w co piątym badanym podmiocie) odgrywa brak strategii ukierunkowanej na dzia-

łalność innowacyjną, co w dużej mierze wynika z faktu, że w tego typu organiza-

cjach gospodarczych mamy do czynienia z brakiem lub bardzo niskim stopniem 

formalizacji zarządzania.  Dla porównania, w małych przedsiębiorstwach jest to 

przede wszystkim:  

 skostniała struktura organizacyjna, co wiąże się z brakiem elastyczności  

w działaniach i jest negatywnym zjawiskiem z punktu widzenia działalności 

innowacyjnej (25% udzielonych odpowiedzi), 

 brak strategii innowacyjnej oraz brak twórczego stylu kierowania (w obu przy-

padkach po blisko 21%), 

 brak systemu zarządzania innowacjami (16,7%), 

 nieskuteczny system informacji i komunikowania się (8,3%). 

 

 

4.  Kierunki działań na rzecz zintensyfikowania działalności innowacyjnej  

w mikro i małych przedsiębiorstwach przez pryzmat „miękkich” czynni-

ków innowacyjności  

 

Rozważania zwarte w poprzednim podrozdziale wskazują na konieczność zre-

alizowania konkretnych działań na rzecz wzrostu innowacyjności w badanych pod-

miotach gospodarczych, zwłaszcza: 

 ukierunkowania systemu edukacyjnego na potrzeby przedsiębiorstw, szczegól-

nie w zakresie rozwijania działalności innowacyjnej, 

 popularyzowania obustronnych korzyści wynikających z kooperacji innowa-

cyjnej między światem nauki i światem biznesu, 

 stworzenia kompleksowego i skutecznego systemu rozwoju (szkolenia i do-

skonalenia) zasobów ludzkich, 

 rozwijania zasobów intelektualnych, zwłaszcza zasobów wiedzy w mikro  

i małych przedsiębiorstwach, 

 stworzenia skoordynowanego systemu zarządzania wiedzą w badanych pod-

miotach gospodarczych, stanowiącego integralny element zarządzania przed-

siębiorstwem jako całością, 

 zdynamizowania wykorzystania wiedzy ukrytej, mającej zastosowanie w prak-

tyce gospodarczej, 

 zbudowania i utrwalania klimatu innowacyjno-partycypacyjnego oraz innowa-

cyjnej kultury organizacyjnej, 
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 systematycznego wykorzystywania potencjału innowacyjnego tkwiącego  

w samych pracownikach – motywacji poznawczej, myślenia dywergencyjnego, 

skłonności do eksperymentowania i podejmowania ryzyka, 

 zbudowania i konsekwentnego realizowania strategii innowacyjnej stanowiącej 

integralny element ogólnej strategii funkcjonowania i rozwoju, 

 uelastycznienia struktur organizacyjnych, 

 zwiększenia skuteczności wewnętrznego systemu informacyjnego i komuni-

kowania się z interesariuszami zewnętrznymi przez stosowanie nowoczesnych, 

dynamicznych metod, technik i instrumentów zarządzania, 

 wdrożenia twórczego stylu kierowania. 

 

 

5.  Inne działania dynamizujące aktywność innowacyjną w mikro i małych 

przedsiębiorstwach 

 

Za istotny czynnik wspierania dynamizmu innowacyjnego w mikro i małych 

przedsiębiorstwach należy uznać proinnowacyjną politykę państwa, kreowaną  

i realizowaną zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym, a zwłaszcza: 

 tworzenie formalno-proceduralnych ram dla prowadzenia działalności innowa-

cyjnej, w tym opracowywanie i skuteczne wdrażanie dokumentów (np. strate-

gii, programów) i instrumentów (szczególnie ekonomiczno-finansowych, np. 

instrumentów grantowych i ulg podatkowych, systemu poręczeń i gwarancji  

w związku z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, udzielanie 

wsparcia funduszom kapitału podwyższonego ryzyka, tzw. venture capital,  

a także narzędzi formalno-prawnych i administracyjnych, np. z zakresu ochro-

ny praw własności intelektualnej, zamówień publicznych, rozwoju partnerstwa 

publiczno-prywatnego) stymulujących innowacyjność podmiotów gospodar-

czych, 

 ułatwianie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, szczegól-

nie o innowacyjnym charakterze, 

 podejmowanie aktywnych działań, zwłaszcza edukacyjnych i promocyjnych na 

rzecz zbudowania otoczenia przyjaznego dla przedsiębiorców innowatorów – 

wzmocnienia instytucji otoczenia okołobiznesowego, rozwoju klastrów, a tak-

że rozwoju zasobów ludzkich – potencjału intelektualnego dla innowacji, 

 systematyczne zwiększanie nakładów finansowych na działalność innowacyjną 

– zaangażowanie nie tylko środków pochodzących z budżetu państwa, ale 

również – na większą niż dotychczas skalę – z funduszy unijnych, 

 intensyfikowanie kooperacji, np. naukowo-biznesowej w zakresie projektowa-

nia, opracowania i upowszechniania (komercjalizacji) projektów innowacyj-

nych, 

 popularyzowanie proinnowacyjnych postaw i zachowań, czy też w szerszym 

ujęciu przedsiębiorczości, w polskim społeczeństwie. 

Ponadto, ważną rolę powinno odgrywać przyspieszenie tempa modernizacji 

polskiej gospodarki otwartej na:  

 dyfuzję nowych rozwiązań, np. przez rozwój i transfer zaawansowanych tech-

nologii, 
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 rozwój nowoczesnych usług, np. informatycznych, komunikacyjnych  

 zagraniczne inwestycje bezpośrednie, 

 akumulowanie i systematyczne wykorzystywanie zasobów nowej wiedzy, 

 korzyści związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. 

 

 

Podsumowanie 

 

Współcześnie wzrost wymagań rynkowych determinuje konieczność ciągłego 

wdrażania innowacji w gospodarce, zatem również w mikro i małych przedsiębior-

stwach. Inicjowane i upowszechniane projekty innowacyjne powinny przy tym kon-

centrować się nie tylko na produktach i usługach, ale również procesach, a także 

sferze organizacji, zarządzania i marketingu. 

Co istotne, skuteczna realizacja procesu innowacyjnego, zwłaszcza efektywne 

upowszechnienie innowacji w praktyce gospodarczej (komercjalizacja), jest wyni-

kiem zaistnienia optymalnej kombinacji czynników zewnętrznych i wewnętrznych – 

wymaga przy tym, między innymi: 

 zidentyfikowania okazji do wprowadzenia określonej innowacji na określony 

rynek, tzw. luki innowacyjnej, 

 wykorzystania szans rozwojowych generowanych przez otoczenie, 

 odpowiedniego zaprojektowania wdrażanych działań w ramach fazy projekto-

wo-koncepcyjnej, 

 zapewnienia potrzebnych środków finansowych – doboru jak najlepszych 

(najtańszych, bezpiecznych i najłatwiej dostępnych) źródeł finansowania pro-

jektów innowacyjnych, 

 umiejętnego łączenia pomysłów pochodzących z różnych źródeł, zarówno 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych, 

 zapewnienia kompetentnego, zaangażowanego, kreatywnego i odpowiedzial-

nego personelu, przy uwzględnieniu konkretnych kryteriów ilościowych i jako-

ściowych, 

 odpowiedniego wsparcia technicznego i organizacyjnego (np. infrastruktury 

badawczej, dodatkowego wyposażenia, doboru odpowiednik metod i technik 

organizacji pracy). 

Reasumując, tylko systematyczna innowacyjność we wszystkich obszarach 

działania, dostęp do dobrych jakościowo – rzetelnych, kompleksowych i aktualnych 

– informacji, odpowiedzialność wobec społeczeństwa, zwłaszcza społeczności lo-

kalnych i środowiska naturalnego, a także zbudowanie unikatowego kapitału inte-

lektualnego, szczególnie inwestycje w rozwijanie i gromadzenie zasobów wiedzy, 

zapewnią właściwe funkcjonowanie oraz – co należy wyraźnie podkreślić – rozwój 

w przyszłości mikro i małych przedsiębiorstw, stając się filarem ich potencjału kon-

kurencyjnego, a także siłą motoryczną dla rozwoju systemu społeczno-

gospodarczego, tak w skali lokalnej, jak i w odniesieniu do poszczególnych regio-

nów oraz całego kraju.  

Ponadto, uwzględniając niski poziom innowacyjności w polskich mikro i ma-

łych przedsiębiorstwach, należy zauważyć, że współcześnie pilną potrzebą i zarazem 

koniecznością jest umiejętne (skuteczne i efektywne) zaprojektowanie i wykorzy-
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stanie potencjału innowacyjnego tkwiącego w samych podmiotach gospodarczych, 

przy odpowiednim wsparciu instytucjonalnym, a także formalno-prawnym oraz 

wykorzystaniu szans indukowanych przez otoczenie, zwłaszcza makroekonomiczne 

i branżowe (głównie rynek). 
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ANALYSIS AND EVALUATION OF SOFT CONDITIONS THAT DETERMINE THE 

GROWTH OF INNOVATIVE DYNAMISM IN THE MICRO AND SMALL ENTER-

PRISES IN POLAND 

 

Summary 

 

The increase of the innovative activity of companies requires an identification of the 

motive forces and barriers of innovative processes. This paper present a „soft” factors of 

development in micro and small enterprises. Success in implementing the innovations re-

quires coordinated and synergistic cooperation of various entities, especially the authorities on 

the central level, self-governments of the regional level, economic and non-economic  

organizations. Of great importance is to build an innovation strategy and of innovative  

organizational culture. 
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SYSTEM EDUKACJI A ROZWÓJ INNOWACJI  

W SEKTORZE MŚP W POLSCE 

 

 

Streszczenie 

 

Innowacyjność jest głównym czynnikiem konkurencyjności. Poziom innowacji 

w danym kraju, w tym w sektorze MŚP, jest jednak uzależniony od dwóch aspek-

tów: 1) od rozwiązań systemowych,  w tym przede wszystkim w realizacji procesu 

edukacji, systemu finansowania oraz infrastruktury badawczej; 2) czynników spo-

łeczno-kulturowych w zakresie jakości rozwoju zasobów ludzkich, efektywności 

wykorzystania aktywów intelektualnych a także samych innowatorów. W niniej-

szym artykule wskazano na konieczność zmiany naszego myślenia o procesie 

kształcenia menedżerów sektora MŚP. Ma ono być ukierunkowane na zrównoważo-

ny rozwój intelektualny przyszłego i obecnego przedsiębiorcy uwzględniający za-

równo odtwórczy, jak i kreatywny wymiar. Dzisiaj, ponadprzeciętna wiedza ency-

klopedyczna, często bez umiejętności jej kreatywnego zastosowania, jest niestety 

zbyt małym kapitałem intelektualnym, aby konkurować w świecie zdeterminowa-

nym ustawiczną zmianą i innowacyjnością. 

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, kreatywność, system edukacji, zrównoważony 

rozwój intelektualny, przedsiębiorca 

 

 

Wprowadzenie 

 

Podstawowym czynnikiem rozwoju społeczeństw w XXI wieku, w tym konku-

rencyjności w wymiarze gospodarczym poszczególnych państw, jest ich zdolność do 

innowacyjności. Szczególnie przełom lat 80 i 90 XX wieku charakteryzuje się 

znacznym wzrostem zainteresowania wszelkimi programami ukierunkowanymi na 

innowacyjność. Za jedno z najważniejszych instrumentów w procesie systemowych 

przemian i rozwoju, podając za S. Kwiatkowskim, jest system edukacji „pomyślany 

jako kompleks działań wyprzedzających i towarzyszących wprowadzaniu innowacji 

technicznych i społecznych”
1
. 

Innowacyjni przedsiębiorcy nie pojawiają się zatem przypadkowo. Wydaje się, 

że ich rozwój wynika z realizacji skutecznej polityki innowacyjnej czy też szerzej 

                                                 
1 S. Kwiatkowski, Społeczeństwo innowacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1990,  

s. 182.  
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wskutek implementacji najlepszych z możliwych rozwiązań systemowych w danym 

kraju. Zgodnie z opracowaniem Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i propono-

wane kierunki zmian autorstwa J. Czerniaka, można również wskazać na cały zbiór 

dodatkowych czynników, wskaźników pośrednich składających się na tzw. Summa-

ry Innovation Index (SII). Należą do nich:  zasoby ludzkie, systemy badań, finanso-

wanie i wsparcie, inwestycje przedsiębiorstw, powiązania i przedsiębiorczość, ak-

tywa intelektualne, innowatorzy oraz wyniki. Wstępnie analizując literaturę przed-

miotu możemy założyć, że poziom innowacji w danym kraju, w tym w sektorze 

MŚP, jest uzależniony od dwóch aspektów: 1) od rozwiązań systemowych,  w tym 

przede wszystkim w zakresie realizacji procesu edukacji, systemu finansowania oraz 

infrastruktury badawczej; 2) czynników społeczno-kulturowych w zakresie jakości 

rozwoju zasobów ludzkich, efektywność wykorzystania aktywów intelektualnych  

a także samych innowatorów.  

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na następujące pytanie:  

w jaki sposób system edukacji
2
 w Polsce (polityka innowacyjna) wspiera, lub też 

nie, proces kształtowania postaw w zakresie innowacji (rozwój społeczeństwa inno-

wacyjnego) wśród obecnych i przyszłych przedsiębiorców, w tym sektora MŚP? 

 

 

1. Diagnoza poziomu innowacyjności gospodarczej w Polsce 

 

Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską w 2012 roku Pol-

ska gospodarka pod względem innowacyjności zajmuje jedno z ostatnich miejsc. 

Słabsze wyniki mają tylko Litwa, Łotwa, Bułgaria i Rumunia. Ponadto w porówna-

niu do ocen z roku 2011, nasze wyniki są jeszcze gorsze. Komisja Europejska bada-

jąc poziom innowacji gospodarek, czy też szerzej modeli, polityk, strategii innowa-

cyjnych poszczególnych krajów Unii
3
, co roku publikuje raport o nazwie „Tablice 

wyników innowacyjności”. Jest to „ranking państw Unii”, który jest analizowany 

pod względem tego, jak poszczególne kraje są nowoczesne a przede wszystkim 

innowacyjne.  Aby opracować powyższy ranking, Bruksela bierze pod uwagę 24 

różne wskaźniki „od takich jak zasoby ludzkie, wsparcie rządowe dla B&R, poprzez 

udział przedsiębiorstw w zakresie tworzenia innowacji aż po to, w jaki sposób cała 

gospodarka odnosi korzyści dzięki nowo wymyślonym produktom”
4
. 

Opracowano wystandaryzowany sposób określania poziomu innowacyjności 

danego kraju przy pomocy skali od 0 do 1. Posługując się tym sposobem oceny, 

możemy odczytać, że: „tegoroczna unijna średnia innowacyjności to ok. 0,540”. 

Polska niestety jest dużo poniżej wartości średniej dla krajów unijnych. Nasz wynik 

to 0,300, co oznacza, że „z takim rezultatem Polska znalazła się w grupie »umiar-

kowanych innowatorów«, ale na samym jej końcu”
5
. Jak pokazują te same źródła  

                                                 
2 Przez system edukacji rozumiemy wszystkie szczeble edukacji, tj. przedszkole, szkołę pod-

stawową, szkołę średnią (gimnazjum, liceum) oraz studia licencjackie, magisterskie i dokto-

ranckie a nie tylko uczelnie wyższe – patrz Summary Innovation Index. 
3 Model polityki innowacyjnej w Polsce zob. J. Czerniak, Polityka innowacyjna w Polsce. 

Analiza i proponowane kierunki,  Difin, Warszawa 2013, s. 31. 
4 Polska wśród najmniej innowacyjnych gospodarek Europy, www.wyborcza.biz (8.02.2012). 
5 Ibidem. 
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w 2010 roku, dla porównania, gospodarka Słowacji miała, co prawda, jeszcze gor-

szy wynik niż Polska, jednak w 2012 roku już uzyskała wyższe miejsce w rankingu. 

Jednocześnie w porównaniu z rokiem 2011, średnia wartość innowacyjności nasze-

go kraju nieznacznie wzrosła. Tuż za nami w rankingu lokują się, eufemistycznie 

nazwani „innowatorzy o skromnych wynikach”.  Według danych z 2012 roku, naj-

bardziej innowacyjna w Europie jest gospodarka Szwecji (średnia ok. 0,750). Tuż za 

nią znajdują się: Dania, Niemcy i Finlandia
6
.  

Badając poziom zmian w zakresie innowacyjności w Polsce, Komisja Europej-

ska zwróciła uwagę na istotne i mocne strony, którymi są: „zasoby ludzkie, finanse 

oraz wsparcie, inwestycje przedsiębiorstw”
7
. Słabą stroną jest natomiast: „system 

badań naukowych, zasoby intelektualne i sami innowatorzy. Poprawa nastąpiła  

w zakresie przychodów z patentów i licencji z zagranicy. Za to pogorszyła się inno-

wacyjność małych i średnich firm”
8
. 

Komisja Europejska zaznacza, że choć nie istnieje jeden standard, pewny spo-

sób na osiągnięcie najlepszych wyników w dziedzinie innowacji, to najbardziej 

innowacyjne gospodarki mają wspólne cechy. To co wydaje się, że najskuteczniej 

wpływa na podniesienie poziomu innowacyjności  i rozwoju dotyczy: 1) działalno-

ści gospodarczej oraz 2) wszelkich inicjatyw wpisujących się w bezpośrednią 

współpracę sektora publicznego i prywatnego (tzw. partnerstwo publiczno-

prywatne). Ponadto, czytamy w tym samym raporcie, że „we wszystkich państwach 

wiodących w dziedzinie innowacji przedsiębiorstwa przeznaczają znaczne nakłady 

na badania i rozwój. Większość liderów innowacji ma również wysokie wyniki pod 

względem innych jej wskaźników związanych z działalnością firm”. 

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że innowacyjność gospodarek 

Unii, jako pewnej całości, rośnie. Niestety proces ten nie przebiega na tyle prężnie, 

by dogonić najbardziej innowacyjne gospodarki świata, czyli USA, Japonię i Koreę 

Południową
9
. Komisja zwraca szczególną uwagę na to, że największe opóźnienia ma 

Europa w sektorze prywatnym, w tym w sektorze MŚP. Jak podkreślają autorzy 

raportu, „jeśli chcemy zbliżyć się do światowej czołówki, europejskie przedsiębior-

                                                 
6 Ibidem. 
7 Por. The Global Competitiveness Report 2011–2012, World Economic Forum, Geneva 

2011, s. 26. 
8 Ibidem. 
9 Bardzo interesującym przykładem rozwiązań innowacyjnych w Korei Południowej, która 

zajmuje jedno z najwyższych miejsc wśród najbardziej innowacyjnych gospodarek świata, 

jest próba wprowadzenia do szkół e-podręczników. Pomysł ten, jako rozwiązanie systemowe, 

bierze pod uwagę już wiele państw. Polega on na tym, że podstawowym narzędziem pracy  

w szkole stał się komputer, zaś podręczniki są dostarczane w wersji cyfrowej na płytkach CD. 

Jak się niestety okazało, program ten ukazał raczej brak gotowości szkoły do takiej zmiany, 

wynikający z trwałych nawyków pracy przy pomocy tablicy i papieru. Zapewne jest to wynik 

braku odpowiedniego przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć w tym cyfrowym 

systemie. Na uwagę jednak zasługuje otwartość, odwaga i pomysłowość autorów programu, 

wydaje się także, że innowacyjność nie jest zjawiskiem pojawiającym się w sposób automa-

tyczny, życzeniowy, również na gruncie systemów edukacji, zob. R. Stefanicki, E-podręczniki 

nie zdetronizowały papieru, „Gazeta Wyborcza” (27.03.2012). 

http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/finlandia
http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/usa
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stwa muszą mocniej zaangażować się w badania i wymyślanie nowych produk-

tów”
10

.  

Reasumując, raport KE jest dobrą okazją do lepszego przyjrzenia się i analizy 

sytuacji w zakresie innowacyjności polskiej gospodarki. Wydaje się więc, że istotną 

rolę w podniesieniu poziomu wyników innowacyjności naszego kraju ma sektor 

MŚP. Podnoszenie poziomu innowacyjności wśród naszych rodzimych przedsię-

biorców jest jednak zadaniem, które wymaga nie tylko niezwykle ważnych rozwią-

zań systemowych, ale również, a być może przede wszystkim, pracy indywidualnej, 

edukacyjnej niemalże od podstaw, zarówno wśród obecnych przedsiębiorców, jak  

i przyszłych. O ile w cytowanych raportach, badaniach, artykułach prasowych  

w dużej mierze wskazuje się na istotną rolę systemu edukacji (w rozumieniu szkol-

nictwa wyższego) jako elementu polityki innowacyjnej danego kraju, o tyle całko-

wicie pomija się rolę kształcenia kreatywności na niższych szczeblach edukacji,  

w tym rolę samokształcenia i rozwoju. W procesie poszukiwania skutecznych roz-

wiązań systemowych należy dlatego zwrócić szczególną uwagę również na postula-

ty zgłaszane m.in. przez badaczy reprezentujących psychodydaktykę kreatywności. 

 

 

2. Psychodydaktyka kreatywności jako nauka opisująca proces indywidual-

nego rozwoju w zakresie postaw twórczych 

 

Kreatywność, w tym kreatywność przedsiębiorców, stała się pojęciem wielo-

znacznym i obiektem zainteresowania różnych dziedzin nauki oraz wielu dziedzin 

życia (edukacji, biznesu). Można wymienić tu zarządzanie, psychologię, pedagogi-

kę, filozofię, antropologię czy socjologię. Z tych wielu dziedzin nauki na szczególną 

uwagę zasługuje psychologia jako źródło wiedzy o ludzkiej naturze, również  

w kształtowaniu postaw bycia kreatywnym. Zajmując się zagadnieniem kreatywno-

ści (twórczości), psychologia obejmuje swoim zainteresowaniem takie zagadnienia 

jak: osobowość, rozwój, zjawiska społeczne, psychometria, procesy poznawcze, 

zastosowania praktyczne (w tym szkolenia, treningi dla przedsiębiorców)
11

.  

Wiele wymiarów pojęcia jakim jest „twórczość”
12

 skłania do próby uchwycenia 

jej istoty z perspektywy przede wszystkim jej kształtowania w procesie edukacji czy 

też szerzej – socjalizacji. Stwierdzić należy, że „twórczość jest na ogół zamierzoną 

działalnością człowieka i zależy nie tylko od uwarunkowań osobowościowych, lecz 

                                                 
10 Polska wśród najmniej innowacyjnych…. 
11 Por.: K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.; C. Banach, Polska szkoła  

i system edukacji: Przemiany i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2001; M. Szymański, 

W poszukiwaniu drogi: szanse i problemy edukacji w Polsce, WN Akademii Pedagogicznej, 

Kraków 2008.  
12 Należy zawsze pamiętać o tym, że „praca twórcza to nie syndrom działalności naukowej, 

czy artystycznej”. Kreatywność pojawia się w swoim bardzo prozaicznym wymiarze, „jak 

chociażby gotowanie obiadu – dzięki czemu będzie się charakteryzował niezwykłym sma-

kiem, prostotą przyrządzenia, niskim nakładem środków finansowych i czasu”, zob. Biuletyn 

Informacji Publicznej, http://bip.aps.edu.pl (20.02.2007). 
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także społeczno-kulturowych, ściśle ze sobą zespolonych”
13

. Ponadto należy pamię-

tać, że „ludzie różnią się od siebie nie tylko aktywnością, sposobem reagowania na 

bodźce, zainteresowaniami czy potrzebami, lecz także zdolnościami, które są na 

ogół wyznacznikami twórczej pracy”
14

. 

Zajmując się pojęciem twórczości, należy również poświęcić uwagę problema-

tyce osobowości. E. Nęcka definiując osobowość, stwierdza że jest to: „z jednej 

strony – nadrzędny system regulacji, odpowiadający za spójność zachowania i koor-

dynację poszczególnych procesów psychicznych, a z drugiej strony – zespół cech 

indywidualnych, wyróżniających człowieka spośród innych ludzi”
15

. Według  

E. Nęckiej przyjmując, że między twórczością powszednią, dostępną dla wszyst-

kich, a wybitną, zarezerwowaną dla geniuszy, istnieje wiele szczebli pośrednich. 

Praktyczne zastosowanie wiedzy na temat twórczości obejmuje dwa rodzaje zabie-

gów, działań. Są to: pomiar zdolności twórczych i rozwijanie zdolności twórczych.  

Pomiar twórczości jest oceną kreatywności indywidualnej osoby ukształtowa-

nej w procesie edukacji. Do wykonania takiego pomiaru stosuje się odpowiednie 

metody diagnostyczne. Pomiary tego typu są wykonywane również w celu zbadania 

poziomu kreatywności organizacji lub instytucji. Jak pisze E. Nęcka „firma może 

zatrudniać twórczych ludzi, ale źle wykorzystywać ich zdolności”
16

. Niemniej jed-

nak istotną kwestią w tym wypadku jest również zły klimat organizacyjny jaki panu-

je w danym przedsiębiorstwie. Podczas wykonywania pomiaru kreatywności stoso-

wane są metody pozwalające na badanie czynników ponadjednostkowych, jak np. 

kwestionariusze Morrisa Steina
17

. 

Zapotrzebowanie na ludzi o kreatywnym podejściu do swoich zadań sprawia, 

że myślenie twórcze coraz częściej staje się przedmiotem nauczania w szkołach, 

szczególnie w nauczaniu wczesnoszkolnym. Współczesna edukacja coraz częściej 

dąży do stymulowania i wspierania zdolności twórczych. Jest to wynik przekonania, 

że aktywności twórczej można się nauczyć oraz konsekwentnie i systematycznie ją 

rozwijać. Oznacza to doskonalenie zdolności wrodzonych, ale również wykształce-

nie w sobie nowych umiejętności w tym zakresie przez kształtowanie takich cech 

osobowości, jak pomysłowość, samodzielność, inwencja, poszukiwanie niekonwen-

cjonalnych rozwiązań oraz tworzenie nowych rzeczy w sytuacji trudnej i niesprzyja-

jącej. Coraz więcej uwagi poświęcają  twórczości i kreatywności takie dyscypliny 

jak psychologia i pedagogika. „Duża część rozważań teoretycznych i badań empi-

rycznych w obu tych subdyscyplinach koncentruje się na problematyce wychowania 

do twórczości, nauczaniu umiejętności twórczych, pomocy w tworzeniu dzieciom, 

                                                 
13 D.J. Czelakowska, Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 

Wyd. Naukowe AP, Kraków 2005, s. 48.  
14 Ibidem. 
15 E. Nęcka,  Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2005, s. 129. 
16 Ibidem, s. 197. 
17 Kwestionariusz Morrisa Steina „pozwala uzyskać wgląd w sposób pełnienia każdej z pięciu 

ról społecznych przez ludzi zatrudnionych na różnych stanowiskach w wybranym laborato-

rium.  Przedmiotem badania są indywidualne sposoby pełnienia ról, ich kreatywne i antykre-

atywne aspekty, a także zmiana sposobu ich pełnienia związana z upływem czasu i stażem 

pracy”, zob. ibidem. 
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młodzieży i dorosłym”
18

. Opublikowano koncepcje wychowania do twórczości, tak 

znanych naukowców jak: B. Suchodolski, Z. Pietrasiński, J. Kozielecki, R. Schulz, 

A. Góralski, E. Nęcka. Na szczególną uwagę zasługuję koncepcja W. Dobrołowicza, 

który zbudował własny system oparty na krytyce tradycyjnej dydaktyki odtwórczo-

ści. Najważniejsze oskarżenie obecnego systemu  dydaktyczno-wychowawczego 

W. Dobrołowicza brzmi: „szkoła nie rozwija potencjału twórczego dzieci i młodzie-

ży, a wręcz odwrotnie – mimo woli hamuje spontaniczną aktywność i postawy 

twórcze”
19

. Według tego autora, istotne są trzy tezy wyjściowe diagnozy współcze-

snego systemu edukacji: 

 szkoła jako instytucja jest organizmem konserwatywnym i w małym stopniu 

poddaje się modernizacjom, 

 nauczyciele to na ogół osoby mało twórcze, skrępowane wieloma barierami 

psychicznymi i psychospołecznymi, hamującymi ich kreatywność, 

 edukacja szkolna wprawdzie przyśpiesza rozwój wielu funkcji psychicznych 

ucznia, jednocześnie staje się jednak źródłem różnorodnych barier psychicz-

nych absolwentów
20

. 

Uwarunkowania te stają się powodem licznych i różnorakich ograniczeń psy-

chicznych i osobowościowych, które hamują aktywność twórczą ucznia, a w przy-

szłości już jako osoby dorosłej – menedżera. Zdaniem autora, przyczyn tej sytuacji 

jest wiele. Niemniej jednak najważniejszą wydaje się charakter wiedzy zawodowej 

nauczycieli. Przygotowani są do tego, aby realizować odtwórczy model kształcenia, 

który zakłada, że dydaktyka została powołana, by przekazywać gotowe wiadomości 

i czynności. W tym założeniu „dydaktyka jest nauką o charakterze odtwórczym, 

gdyż główny problem interesujący dydaktyków, sprowadza się do pytania: jak naj-

skuteczniej przekazywać dorastającym pokoleniom nagromadzoną wiedzę i znane 

czynności oraz inne składniki doświadczenia społecznego”
21

. Dydaktyka w swoim 

nowożytnym wydaniu została ukształtowana według modelu opartego na odtwór-

czym charakterze poznawanej rzeczywistości, w tym rzeczywistości ekonomicznej, 

gospodarczej. Oznacza to w praktyce menedżerskiej większą skłonność przedsię-

biorców do korzystania ze sprawdzonych i znanych rozwiązań niż poszukiwanie 

bardziej efektywnych, ale również i bardziej ryzykownych modeli biznesowych.  

Należy także pamiętać o zdolnościach jakie przejawiają uczniowie wybitnie 

zdolni, oraz uczniowie twórczy – również potencjalni przedsiębiorcy. „Różnica 

pomiędzy nimi polega na odmiennym rodzaju dominujących zdolności – odtwór-

czych i twórczych”
22

. Ponadto cytując za Dobrołowiczem należy podkreślić, że „te 

dwa rodzaje zdolności nie muszą się wzajemnie wykluczać, korzystne jest, gdy idą 

one w parze”
23

. Dlatego też, zgłaszany postulat kształtowania społeczeństwa inno-

wacyjnego (w ramach cytowanego Summary Innovation Index) jest możliwy do 

                                                 
18 K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości…, s. 19. 
19 Ibidem, s. 59. 
20 Ibidem, s. 59–60. 
21 Ibidem, s. 61. 
22 A. Dąbek, Psychologiczne podstawy twórczej aktywności dziecka, WSP, Zielona Góra 

1988, w: D. Ciechanowska, Twórczość w edukacji, US, Szczecin 2007, s. 90. 
23 W. Dobrołowicz, Psychodydaktyka kreatywności. Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiki Spe-

cjalnej, Warszawa 1995, s. 154. 
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zrealizowania nie tylko o przyjmowane rozwiązanie systemowe, obejmujące szkol-

nictwo wyższe, ale również muszą zaadresować postulaty zgłaszane przez psycho-

dydaktykę kreatywności w dydaktyce prowadzonej na niższym szczeblu
24

. 

 

 

3. Innowacyjność sektora MŚP na tle potrzeb społeczeństwa innowacyjnego 

 

Miarą kreatywności jest innowacyjność w każdym wymiarze ludzkiego działa-

nia. Kreatywność człowieka stwarza warunki do rozwoju jednostek, przedsię-

biorstw, społeczeństw i całych cywilizacji
25

.  Na szczególną uwagę, w niniejszym 

artykule, zasługuje rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP działających w otoczeniu 

definiowanym jako społeczeństwo innowacyjne. Zakłada się, że stopień innowacyj-

ności przedsiębiorstw, obok uwarunkowań edukacyjnych, o których była mowa  

w punkcie 2, jest również uzależniony od otoczenia kulturowego akcentującego, lub 

też nie, konieczność zmian i stałego doskonalenia na poziomie indywidualnym  

i społecznym. 

W literaturze przedmiotu społeczeństwo innowacyjne definiujemy jako „społe-

czeństwo, które potrafi czynnie uczestniczyć w globalnej społeczności świata, zara-

zem zachowując swoją specyfikę i odrębność kulturową”
26

. Jednocześnie przez 

„czynne uczestniczenie” danego społeczeństwa w wymiarze globalnym, rozumiemy 

proces wymiany innowacyjnych idei, rozwiązań czy też wartości wpływające na 

rozwój danej społeczności, jak też globalnej społeczności świata. Z kolei, za inno-

wację uznaje się: „każdą myśl, zachowanie lub rzecz różną pod względem jako-

ściowym od tego, co było znane dotychczas”
27

.  

Wydaje się więc słuszne przytoczyć w tym miejscu twierdzenie, że innowacyj-

ność w działalności gospodarczej, to: „wprowadzenie nowych lub udoskonalenie już 

istniejących produktów, zastosowanie nowej lub udoskonalenie dotychczas stoso-

wanej metody produkcji, wprowadzenie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, 

ekspansja na nowy rynek, użycie nowych surowców lub półfabrykatów, zmianę 

sposobu organizacji produkcji”
28

. A jak już wcześniej podkreślono, zmiana jest 

wyznacznikiem postawy, która wymaga od nas kreatywności rozumianej jako: „sa-

modzielnie stworzona postawa wobec wydarzeń i problemów życia prywatnego 

                                                 
24 W niektórych szkołach myślenie twórcze staje się przedmiotem nauczania samym w sobie. 

Np. „Odyseja umysłu”, to unikalny program edukacyjny z nauczania postawy twórczości. Jak 

przedstawia E. Nęcka, program ten „obejmuje nauczanie nie tylko twórczości, lecz również 

innych sprawności poznawczych. Składa się z wielu jednostek lekcyjnych, podczas których 

dzieci opanowują poszczególne sprawności intelektualne, takie jak myślenie krytyczne, ro-

zumowe, dedukcyjne i indukcyjne, wymyślanie nowych produktów”, zob. E. Nęcka, Psycho-

logia twórczości…, s. 202. 
25 Por.: A. Flis, Innowacyjność w kulturze Zachodu,  w: Kapitalizm po polsku. Przedsiębiorca, 

organizacja, kultura, red. A. Marcinkowski, Kraków 1996; S. Kwiatkowski, Społeczeństwo 

innowacyjne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1990; Innowacyjna polska w Europie 2020 – 

Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, red. U. Płowiec, PWE, Warszawa 2010. 
26 S. Kwiatkowski, Społeczeństwo innowacyjne..., s. 5. 
27 J. Czerniak, Polityka innowacyjna..., s. 18.  
28 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, w: J. Czerniak, Polityka innowacyjna  

w Polsce – Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa 2013, s. 14.  
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 i zawodowego – postawa aktywna, akceptująca, gotowa i zdolna do zmian”
29

.  

W kontekście niniejszej publikacji należy zastanowić się nad rodzajem szkoleń 

obejmujących aspekt innowacyjności w sektorze MŚP.   

 

 

4. „Wulkan Innowacji” jako innowacyjne szkolenia biznesowa dla MŚP – 

studium przypadku
30

 

 

Jako przykład szkoleń adresowanych do sektora MŚP, które poruszają temat 

innowacyjności, jest projekt o nazwie „Wulkan Innowacji”, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Myślą 

przewodnią powyższej inicjatywy edukacyjnej jest pomoc przedsiębiorcom i ich 

pracownikom we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w różnych sferach funk-

cjonowania przedsiębiorstwa. Tematy jakie przewiduje szkolenie poruszają bardzo 

wiele istotnych zagadnień dla przedsiębiorstw MŚP, takich jak: innowacje strate-

giczne, innowacje operacyjne, innowacje – wiedza prawna, innowacje a marketing, 

innowacje a sprzedaż, innowacje a organizacja, finansowanie przedsięwzięć w tym 

innowacyjnych oraz trening kreatywności. Warsztaty są realizowane z wykorzysta-

niem następujących technik innowacyjnych: wykłady interaktywne, ćwiczenia in-

dywidualne i grupowe, analizy przypadków, dyskusje oraz metody półkulowe. 

Projekt jest obecnie w trakcie realizacji i przewiduje przeszkolenie (od sierpnia 

2012 r. do maja 2014 r.) 476 osób z 200 przedsiębiorstw działających w kluczowych 

dla Wielkopolski branżach. Wydaje się więc, że działania, których celem jest po-

prawa kondycji, efektywności, stabilności i konkurencyjności przedsiębiorstw przez 

próbę podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji właścicieli, menedżerów i pra-

cowników, zasługuje na szczególną uwagę.  Autorzy opisywanego projektu nie 

przedstawiają jednak danych na temat metod oceny skuteczności tego typu działań 

wśród polskich przedsiębiorców sektora MŚP. Powyższe zagadnienie może być 

interesującym tematem do osobnego  opracowania.  

 

 

Wnioski i rekomendacje 

 

Rozwój gospodarczy poszczególnych krajów (społeczeństw) jest różny w za-

leżności od poziomu uzyskiwanej innowacyjności. Przeprowadzone badania wska-

zują na trafność proponowanej przez Dobrołowicza koncepcji nauczania twórczości 

(w tym kształtowania społeczeństwa innowacyjnego), polegającej na konieczności 

indywidualnego jej rozwijania. Niestety powyższe poglądy, jak dotąd, nie doczekały 

się powszechnej akceptacji i realizacji w sposób systemowy w szkołach. Diagnoza 

współczesnej polityki w zakresie innowacyjności w Polsce jest następująca: 

1. Współczesny model edukacji w Polsce skupia się na rozwijaniu umiejętności 

odtwórczych uczniów, zapominając o postawie twórczej, kreatywnej

                                                 
29 H. Schlicksupp, 30 minut dla większej kreatywności, KOS, Katowice 2004, s. 9. 
30 Oprac. na podst.: „Wulkan INNOWACJI” – projekt współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, http://www. wulkaninnowa-

cji.pl. 
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wynikającej z niej innowacyjności przyszłych pracowników, co bezpośrednio 

wpływa na niską kulturę w zakresie innowacyjności. 

2. Japonia, Szwajcaria, Szwecja, USA, Niemcy, Korea Południowa oraz inne 

państwa, których gospodarki cechuje wysoki poziom innowacyjności (Summa-

ry Innovation Index) już od kilku lat podejmują próby innowacyjnych rozwią-

zań w edukacji. Wydaje się, że jest to przykład działań o charakterze zapobie-

gawczym, przewidującym, płynącym z doświadczenia opartego na skutecz-

nych rozwiązaniach systemowych i przemyślanych decyzjach. Niestety polski 

system edukacji nie korzysta z najlepszych światowych praktyk w powyższym 

zakresie. 

3. Próby podnoszenia innowacyjności kadry menedżerskiej i pracowniczej nie-

których firm sektora MŚP są podejmowane zazwyczaj przez różne szkolenia, 

warsztaty. Niemniej jednak należy pamiętać, że innowacyjność jest przede 

wszystkim wynikiem indywidualnej postawy twórczej, myślenia kreatywnego, 

które wymagają odpowiedniego ukształtowania już w wieku wczesnoszkolnym 

– idea psychodydaktyki kreatywności.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy możemy przedstawić również następu-

jące rekomendacje: 

1. Edukacja rozumiana jako komplet działań, powinna być uznana za jedno  

z kluczowych narzędzi, które towarzyszą oraz współtworzą przemiany inno-

wacyjne w gospodarce, w tym przede wszystkim, w sektorze MŚP (postulaty 

wypracowane przez psychodydaktykę – Kwiatkowski, Dobrołowicz, Nęcka 

oraz zawarte w polityce innowacyjnej w Polsce – Czerniak). 

2. Należy inwestować w szkolenia podnoszące poziom innowacyjności firmy na 

każdym jej szczeblu, pozwoli to na rozwój wiedzy i kompetencji zarówno wła-

ścicieli, menedżerów i pracowników, co obniży ryzyko nieefektywnego wyko-

rzystania kapitału innowacyjnego pracowników (Nęcka, Projekt „Wulkan In-

nowacji”). 

3. Poszerzanie wiedzy i kompetencji w MŚP należy realizować na podstawie 

doświadczenia, praktyki państw lepiej rozwiniętych (Summary Innovation In-

dex, Tablice wyników innowacyjności KE). 

4. Na płaszczyźnie społecznej należy promować kulturę zmian i rozwoju w wy-

miarze indywidualnym, organizacyjnym i państwowym (Schumpeter – Teoria 

rozwoju gospodarczego). 

5. Realizacja projektów szkoleniowych powinna przebiegać na podstawie najlep-

szych światowych praktyk oraz oceniana być z perspektywy skuteczności  

w zakresie poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstw MŚP. 

Reasumując, możemy wskazać na konieczność zmiany naszego myślenia  

o procesie kształcenia menedżerów sektora MŚP. Ma ono być ukierunkowane na 

zrównoważony rozwój intelektualny przyszłego i obecnego przedsiębiorcy, tj. roz-

wój zdolności zarówno twórczych, jak i odtwórczych. Posiadanie wyłącznie wiedzy 

encyklopedycznej, często bez umiejętności jej kreatywnego zastosowania, jest nie-

stety zbyt małym kapitałem intelektualnym, aby konkurować w świecie zdetermi-

nowanym ustawiczną zmianą i innowacyjnością.  
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EDUCATIONAL SYSTEM AND THE INNOVATION DEVELOPMENT IN SMALL 

AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN POLAND 

 

Summary 

 

The competitiveness is a based on innovation. However, the level of innovation in any 

given country is related to two factors: 1) the quality of education system that is open for 

creativity in individual development, sound system of financial support and the state-of-the-

art infrastructure; 2) the cultural environment that is oriented towards individual creativity, 

innovation and growth of all entrepreneurs. In this paper, it is point out that it is necessary to 

change the perspective in the way we think about entrepreneurs educational process. In the 

first place it should be oriented towards more balanced process that shows the importance of 
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both imitative, reproductive and creative approach. Today, to possess the extraordinary encyc-

lopedic knowledge is far not enough to be competitive on a global scale. 

 

Keywords: innovation, creativity, educational system, balanced intellectual development, 

entrepreneur 
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ZMIANA W ORGANIZACJI PODSTAWĄ INNOWACYJNOŚCI 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

Współcześnie przedsiębiorstwa są zmuszone do dostosowania się do zmian za-

chodzących w dynamicznym otoczeniu. Aby sprostać temu zadaniu podejmują dzia-

łania podnoszące atrakcyjność i pozycję na rynku. Duże znaczenie odgrywa tutaj 

odpowiednia przedsiębiorczość i innowacyjność. 

W artykule podjęto próbę charakterystyki wprowadzania zmian w przedsię-

biorstwach sektora MŚP. Z jednej strony zmiany te są łatwe do wprowadzenia, bo 

małe firmy wykazują dużą elastyczność, z drugiej strony trudne do zapoczątkowania 

a następnie do wprowadzenia z uwagi na opory psychiczne lub ograniczenia w środ-

kach finansowych. 

Polska ma jeden z najniższych wskaźników innowacyjności w Europie i plasu-

je się na 24 miejscu spośród 27 członków UE. 

Poważnym problemem jest niewystarczająca współpraca środowisk gospodar-

czych i naukowych, niska liczba wdrożeń nowych technologii i niska liczba nowych 

przedsiębiorstw tworzonych na podstawie nowych technologii a także problem fi-

nansowania innowacji (Polska ma jeden z najniższych wskaźników udziału wydat-

ków na badania i rozwój wśród krajów Unii Europejskiej). 

 

Słowa kluczowe: zmiana, innowacyjność, konkurencyjność, przedsiębiorstwo 

 

 

1. Zmiana w przedsiębiorstwie 

 

Głównym wyzwaniem XXI wieku są zmiany, które mogą dotyczyć systemów, 

państw, gałęzi gospodarki, przedsiębiorstwa, działu, komórki organizacyjnej a także 

człowieka.  Przedsiębiorstwa w dobie wzrostu konkurencyjności zmuszone są do 

ciągłego poszukiwania metod i technik, które pozwolą im doskonalić swoje działa-

nia. Zmiany, z którymi ma do czynienia każdy pomiot gospodarczy, dotyczą zarów-

no bliższego, jak i dalszego otoczenia. Pojawiają się nowe firmy, które stanowić 

będą konkurencję dla istniejących już na rynku podmiotów
1
. 

                                                           
1 J. Łopatowska, G. Zieliński, Czynniki generujące zmiany w podnoszeniu konkurencyjności 

przedsiębiorstw, w: Zarządzanie i Finanse, Wyd. Wydział Zarządzania Uniwersytetu 

Gdańskiego, t. 10, nr 4, cz. 1, październik 2012, Sopot 2012, s. 471. 
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Szczególnie interesujące są zmiany w małych firmach. Z jednej strony są łatwe 

do wprowadzenia, bo małe firmy wykazują dużą elastyczność, z drugiej strony trud-

ne do zapoczątkowania a następnie do wprowadzenia z uwagi na opory psychiczne 

lub ograniczenia w środkach finansowych. Filozofia przygotowania i wprowadzenia 

zmiany w zasadzie jest niezmienna. Rodzaj zmiany jednak, jej głębokość, komplet-

ność, szybkość wdrażania powoduje, że aparat metodyczny i terminologiczny ulega 

odpowiednim modyfikacjom
2
. 

Według Schumpetera, zadaniem przedsiębiorcy nie jest wynajdowanie nowych 

wynalazków, ale przede wszystkim wprowadzanie ich w życie. Przedsiębiorcy przy-

czyniają się do powstawania „powtarzających się fal prosperity, które rewolucjoni-

zują organizm gospodarki i nawracających recesji, wywołanych wpływem nowych 

produktów i metod, zakłócających dotychczasową równowagę
3
. 

 

 

2. Innowacyjne uwarunkowania a pozycja przedsiębiorstwa na rynku 

 

W ostatnich czasach nieustannie pojawiają się nowe techniki i technologie,  

a konkurencyjność stale się nasila. W takich warunkach przedsiębiorstwo, które nie 

wprowadza zmian lub zbyt wolno reaguje na zdarzenia zachodzące w otoczeniu, 

może upaść. Na ogół zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków biznesu panuje 

zgoda, że obecnie jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsię-

biorstw są innowacje.  

W literaturze przedmiotu stosuje się zamiennie pojęcie konkurencyjności  

z efektywnością, kondycją firmy, zdolnością do rozwoju, zdolnością do konkurowa-

nia lub zdolnością konkurencyjną. 

Według Stankiewicza, konkurencyjność przedsiębiorstwa jest wyznaczana jako 

jego zdolność do sprawnego realizowania celów na rynkowej arenie konkurencji
4
.  

Konkurencyjność oznacza zdolność przedsiębiorstwa do przeżycia i prospero-

wania w ramach złożonego układu, kreatywnego i niestabilnego. To również zdol-

ność do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej obecnie i w przyszłości. 

                                                           
2
 E. Bitner, Zmiana istotą przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstwa,  

w: Przedsiębiorczość, innowacje i wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. I. Dudzik-

Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013, s. 25. 
3 J. Polowczyk, Przedsiębiorczość strategiczna, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 6, s. 7, na 

podst. J.A. Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

1995, s. 161–163. 
4 M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. Dom Organizatora Tonik, Toruń 2002,  

s. 36. 
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Przewaga konkurencyjna jest także określana, jako pozycja konkurencyjna 

przedsiębiorstwa lub potencjał konkurencyjny, który determinuje przyszłą pozycję 

przedsiębiorstwa na rynku. Przyczyny, które decydują o uzyskaniu przez przedsię-

biorstwo danej pozycji na rynku mają swoje źródło, zarówno wewnątrz organizacji, 

jak i na zewnątrz organizacji, przedsiębiorstwa. 

Gorynia przedstawiając definicję konkurencyjności przedsiębiorstwa podzielił 

ją na trzy wymiary: 

 pozycję konkurencyjna przedsiębiorstwa, 

 potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa, 

 strategię konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Dzięki badaniu konkurencyjności Gorynia ustala wielkość luki, jaka pozostaje 

przez porównanie badanego przedsiębiorstwa do firmy konkurencyjnej
5
.  

Pojecie konkurencyjności jest bardzo szeroko definiowane. Jest cechą, która 

charakteryzuje jednostki organizacyjne uzyskujące lepszą pozycję od innych konku-

rentów na rynku, czyli można ją określić lub zdefiniować dla danego podmiotu 

przez jego porównanie do innych lub całego rynku, na którym działa. Konkurencyj-

na firma to podmiot, który adaptuje się i kreuje otoczenie w warunkach rywalizacji 

gospodarczej. Ma zdolność do utrzymania stałej przewagi za pomocą zbioru odpo-

wiednich narzędzi dla danego rynku i danego czasu. W wyniku swojego działania 

uzyskuje pozycję konkurencyjną. 

W. Grudzewski i I. Hejduk uważają, że dzięki innowacjom następuje poprawa  

i unowocześnienie procesów wytwórczych, podniesienie produktywności, wydajno-

ści, jakości wyrobów i ich konkurencyjności, zwiększenie ogólnej sprawności  

i efektywności działania, udoskonalenie organizacji metod pracy, zlikwidowanie 

barier i aktywizacja zasobów, poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, zastępo-

wanie pracy żywej w efekcie lepszej organizacji i wyższej wydajności opartej na 

bogatszym i bardziej nowoczesnym wyposażeniu technicznym; zwiększenie zdolno-

ści eksportowych
6
. 

J. Kay do podstawowych źródeł czynników sukcesu zaliczył reputację, inno-

wacje i zasoby strategiczne przedsiębiorstwa. Innowacje mogą dotyczyć produktu, 

technologii lub systemów organizacyjnych i zarządzania. Choć innowacje oryginal-

ne stanowią podstawę przewagi konkurencyjnej, to należy stwierdzić, że często 

trudno je zachować na własność. Istnieje wiele możliwości naśladownictwa,  

co sprawia, że w wielu przypadkach pionier danej innowacji nie osiąga efektów 

rynkowych, lecz są one udziałem wielu firm
7
. 

Hamel i Prahalad również twierdzą, że wykreowanie w przedsiębiorstwie klu-

czowych kompetencji pozwala zdobyć długotrwałą przewagę konkurencyjną. Nowa-

torskie kompetencje firm inicjują rozwój nowych branż oraz nowych rynków zbytu. 

Źródłem kluczowych kompetencji są nie tyle nowe technologie, co nowe kompeten-

cje zaspokajania potrzeb odbiorców. Koncepcje te są skierowane ku przyszłości, 

                                                           
5 M. Gorynia, Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 68. 
6 W. Grudzewski, I. Hejduk, Projektowanie systemów zarządzania, Wyd. Difin, Warszawa 

2001, s. 451452. 
7 J. Key, Podstawy sukcesu firmy, Wyd. PWE, Warszawa 1986, s. 145. 
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zakładają, że rośnie tempo zmian społecznych powodujących powstawanie nowych 

dziedzin, nowych potrzeb oraz głębokie zmiany w sektorach tradycyjnych. Można 

więc stwierdzić, że zgodnie z powyższym, kluczowe dla przedsiębiorstwa jest kre-

owanie nowych kompetencji przez innowacyjne działania
8
. 

Innowacje stwarzają przedsiębiorcom i menedżerom możliwości dokonania 

istotnych zmian, podęcia nowej działalności, świadczenia nowych usług i pozyski-

wania dzięki temu innowacyjnych nabywców. Sprawdzianem udanej innowacji jest 

jej powodzenie na rynku
9
. 

Przedsiębiorstwo innowacyjne łączy w działaniu trzy zasadnicze elementy: 

kreuje nowy pomysł, realizuje go w praktyce, finansuje realizację. Szerzej przedsię-

biorstwo innowacyjne można określić, jako zdolne do nieprzerwanego poszukiwania 

i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, 

pomysłów i wynalazków.  W teraźniejszej grze rynkowej, innowacje mogą stanowić 

z pewnością przewagę konkurencyjną. Podnoszenie konkurencyjności przedsiębior-

stwa zależy od identyfikowania i kształtowania najważniejszych elementów rządzą-

cych kondycją przedsiębiorstwa.  

Według Z. Pierścionka tworzenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego 

analiza zaczyna się od oceny odbiorców, którzy porównują m.in. takie cechy ofert 

różnych firm jak: 

 jakość i funkcjonalność produktu lub usługi, 

 cena, 

 nowość i nowoczesność, 

 różnorodność oferty, kompleksowość i komplementarność, 

 stopień wyróżnienia się produktu i firmy, 

 możliwość wpływu odbiorcy na produkt, 

 dostępność towaru, miejsce i łatwość nabycia, 

 intensywność i jakość promocji, 

 koszty przestawienia, przyzwyczajenie i kontakty osobiste, lojalność wobec 

firmy lub/i  kraju pochodzenia, 

 możliwość serwisu, 

 marka produktu, 

 renoma firmy, 

 wielkość i udział w rynku, 

 czas dostawy i inne
10

. 

Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju innowacyjności, staje się dziś 

konieczne. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw jest coraz bardziej złożonym 

zjawiskiem. Jej dynamiczny rozwój hamowany jest ograniczonymi zasobami poje-

dynczej organizacji. W wielu wypadkach wymaga pomocy ze strony osób lub insty-

tucji wewnętrznych i zewnętrznych. Przedsiębiorstwo odnosi nie tylko bez-

                                                           
8 G. Hamel, C.H. Prahalad, Przewaga konkurencyjna jutra, Wyd. Business Press, Warszawa 

1999, s. 14. 
9 J. Matejuk, Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, 

„Zarządzanie Zmianami” 2005, nr 2, s. 14. 
10 Z. Pierścionek, Strategia konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2003, s. 35. 
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pośrednie korzyści, ale  dzięki lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku ma również 

ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania
11

. 

Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu objęte są zmianami, które są coraz 

bardziej widoczne w funkcjonowaniu firmy. Często poruszany jest temat restruktu-

ryzacji, reorganizacji, zmiany kierunków działalności, reengineeringu, nowych 

technologii, nowych formach dystrybucji, łączenia i przejmowania przedsiębiorstw. 

Zjawiska, które miały dawniej wyjątkowy charakter, dziś stały się powszechne. 

Czas przedsiębiorstw, których sprawność oparta była na ustabilizowanej organizacji, 

przechodzi w przeszłość. Zdolność do sprostania wymaganiom rynku pociąga za 

sobą konieczność dużej elastyczności funkcjonowania i bycia innowacyjnym. 

W warunkach silnej turbulencji otoczenia istotne znaczenie dla budowy warto-

ści organizacji i poprawy jej pozycji konkurencyjnej ma zdolność szybkiego identy-

fikowania oraz kreowania czynników wywołujących zmiany, a następnie zaplano-

wanie i realizacja procesu przekształceń, tak by zmiana  przyniosła pożądane efekty. 

Umiejętność ta pozwala nabyć organizacji cech samouczenia i samodoskonalenia, 

co przekłada się na elastyczną adaptację do nowej sytuacji rynkowej i poprawę kon-

kurencyjności
12

. 

Dla osiągnięcia wysokiej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, 

niezbędne jest utrzymanie wysokiego poziomu innowacyjności, którą określa się 

jako zdolność do permanentnego generowania i realizowania innowacji, które znaj-

dują uznanie u odbiorców ze względu na wysoki poziom nowoczesności i jakości. 

 

 

3. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw sektora MŚP 

 

W Polsce sektor małych i średnich przedsiębiorstw pozostaje stale ważną siłą 

napędową gospodarki, warunkując poziom i strukturę zatrudnienia oraz stopień 

zamożności polskiego społeczeństwa. Podmioty sektora MŚP w Polsce stanowią 

99,8% całkowitej liczby przedsiębiorstw (1,67 mln firm), przy czym sektor ten jest 

zdominowany przez mikroprzedsiębiorstw, które stanowią aż 96,0% liczby wszyst-

kich przedsiębiorstw
13

. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na wiele problemów. Do najważ-

niejszych z nich należą trudności związane z dostępem do kapitału ograniczające 

m.in. zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową i dostęp do specjalistycz-

nej wiedzy oraz brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Firmy te nie potrafią zarządzać zasobami wiedzy, nie wyznaczają celów, mają pro-

blemy z przepływem informacji, tak we własnych strukturach, jak i między koope-

rantami. 

W sektorze małych i średnich firm mniej jest zazwyczaj przedsiębiorstw 

wprowadzających innowacje niż w dużych. Wynika to z faktu samego zakresu dzia-

łania tychże przedsiębiorstw, które częściej oparte są na jednym rodzaju produktu, 

czy usługi, więc prawdopodobieństwo wprowadzania zmian jest tam mniejsze niż  

                                                           
11 W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2005, s. 146147. 
12 J. Łopatowska, G. Zieliński, Czynniki generujące zmiany..., s. 479. 
13 Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s. 17. 
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w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej ofercie i rozbudowanych procesach – jak  

w większości dużych firm
14

. Zainteresowanie jakim cieszą się kolejne konkursy  

o dofinansowanie na projekty innowacyjne potwierdza, że przedsiębiorcy myślą  

o rozwijaniu własnej innowacyjności, mają pomysły i projekty dotyczące wdrażania 

innowacji, ale zarazem intensywnie poszukują najtańszych źródeł finansowania tego 

typu działalności
15

. 

Dynamika zmian w otoczeniu podmiotów gospodarczych wymusza na przed-

siębiorstwach wdrażanie innowacji, tak klasycznych – technologicznych, jak i nie-

technologicznych. Przy czym obecnie zauważa się zwiększenie udziału wdrażanych 

innowacji nietechnologicznych w przedsiębiorstwach sektora MŚP (tab. 1). 

Czynnikiem, który wywiera istotny wpływ na wzrost znaczenia innowacyjno-

ści nietechnologicznej jest, oprócz możliwości jakie oferują innowacje organizacyj-

ne czy marketingowe jednostkom non-profit i samorządowym, jest zwiększająca się 

liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost ich liczby, a także coraz 

szersza dywersyfikacja prowadzonej działalności będą powodować, że coraz bar-

dziej na znaczeniu zyskiwać będą właśnie te rodzaje innowacji, których wdrożenie 

nie będzie wymagać od przedsiębiorców ponoszenia wysokich nakładów na działa-

nia B + R oraz ich aktywność w tym zakresie
16

. 

Potencjał wzrostu innowacyjności dla sektora MŚP w Polsce potwierdza ten-

dencję zwiększania udziału innowacji nietechnologicznych w stosunku do klasycz-

nych (technologicznych). Udział małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających 

innowacje organizacyjne lub marketingowe (według EIS 2008) wyniósł w 2010 

roku 29,5% a wdrażających innowacje produktowe lub procesowe 20,4%
17

. 

Według Raportu European Union Scoreboard z 2013 roku Polska plasuje się 

wśród przeciętnych innowatorów ze  średnim rocznym złożonym wskaźnikiem 

innowacyjności  SII (Summary Innovation Index) na poziomie 0,4% przy średnim 

rocznym wskaźniku SII dla UE na poziomie 1,6% (analizowanym za okres 5 ostat-

nich lat, tj. 2008–2012)
18

. 

 

 

 

                                                           
14 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. 
15 J. Kurowska-Pysz, Zarządzanie procesem innowacji w przedsiębiorstwach z wyko-

rzystaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007–

2013, w: Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji, red. I. Dudzik-Lewicka, 

H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w 

Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2012, s. 65. 
16 J. Sadkowska, Innowacje organizacyjne w działalności podmiotów gospodarczych,  

w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce – wybrane 

zagadnienia, red. K. Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2011,  

s. 101. 
17 Zob. Europeani innovation scoreboard 2009: comparative analysis of innovation perfor-

mance, European Comission, Luxembourg 2010, s. 14, 59–66. 
18 European Union scoreboard 2013, http//:ec.europa.eu (4.11.2013). 
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Tabela 1  

Zarys procesu ewolucji w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw 

Ewolucja Od innowacyjności technologicznej W kierunku innowacyjności nie-

technologicznej 

Wybrane  

przyczyny 

zmian 

 wzrost znaczenia wartości intelektualnej w działalności podmiotów 

gospodarczych 

 systematyczne przenoszenie punktu ciężkości z technologii na pozo-

stałe wartości będące w posiadaniu przedsiębiorstw i organizacji 

 bariery finansowe w działalności podmiotów gospodarczych 

 brak kompleksowego wsparcia instytucjonalnego w zakresie innowa-

cji 

 niejednolita polityka proinnowacyjna 

 nikłe stymulowanie programów innowacyjnych przez państwo i/lub 

sektor biznesu 

 niedopasowanie innowacji o charakterze technologicznym do 

specyfiki działalności wybranych organizacji 

 wysoka kapitałochłonność klasycznych innowacji produktowych  

i procesowych 

Dominujące 

formy  

innowacji 

 produktowe 

 procesowe 

 technologiczne 

 organizacyjne 

 marketingowe 

 społeczne 

Potencjalni 

beneficjenci, 

których dotyczą 

zmiany 

 podmioty sektora MŚP 

 podmioty niezainteresowane wdrażaniem innowacji opartych na 

aktywności w zakresie B+R 

 przedsiębiorstwa niemogące pozwolić sobie na wprowadzenie inno-

wacji o wysokiej kapitałochłonności 

 inne podmioty i organizacje, w których wdrażanie podstawowych 

typów innowacji jest wykluczone ze względu na specyfikę prowa-

dzonej działalności (jednostki samorządowe, organizacje non-profit) 

Specyfika  

pomiaru  

innowacyjności 

 dobrze rozwinięte narzędzia 

pomiaru zmian innowacyjności 

 pomiar oparty na miernikach 

wykorzystujących zaangażo-

wanie podmiotów w prace B+R 

(wytwarzanie lub zakup wyni-

ków B+R) 

 ze względu na specyfikę 

innowacyjności nietechnolo-

gicznej, znaczące zreduko-

wanie znaczenia intensywno-

ści działalności badawczej i 

rozwojowej 

 konieczność oparcia pomiaru 

w większym stopniu na mier-

nikach o charakterze jako-

ściowym 

 zwiększenie znaczenia narzę-

dzi wykorzystujących zaan-

gażowanie  

w: zarządzanie zasobami 

ludzkimi, wewnętrzną ak-

tywność organizacyjną przed-

siębiorstw, doskonalenie na-

rzędzi marketingowych 
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Mocne i słabe 

punkty w oce-

nie innowacyj-

ności 

Mocne punkty: 

 relatywnie jednolity system 

pomiaru 

 wypracowane mierniki do 

kompleksowej oceny (np. 

Summary Innovation Index) 

 możliwość dokonywania po-

równań na poziomie przedsię-

biorstw, sektorów, gospodarek 

Słabe punkty: 

 ze względu na dominację 

mierników o charakterze ja-

kościowym, znacząca trud-

ność związana ze stworze-

niem jednolitej płaszczyzny 

do porównań 

Rola aktywno-

ści w zakresie 

B+R 

kluczowa wtórna w stosunku do mierników 

związanych z wdrażaniem inno-

wacji organizacyjnych i marketin-

gowych 

Główne skutki 

ewolucji 
 radykalna zmiana w podejściu do pojęcia innowacji oraz do rozumie-

nia i oceny innowacyjności przedsiębiorstw i organizacji 

 znaczące rozszerzenie możliwości podejmowania aktywności inno-

wacyjnej poza podmioty prowadzące klasyczną działalność gospo-

darczą: produkcyjną i/lub usługową 

 przeniesienie „punktu ciężkości” w działalności innowacyjnej  

z innowacji produktowych i procesowych o charakterze technolo-

gicznym na innowacje niewymagające wyników prac B+R 

 wzrost znaczenia innowacyjności nietechnologicznej w organizacjach 

non-profit, jednostkach samorządu terytorialnego 

Źródło: J. Sadkowska, Innowacje organizacyjne w działalności podmiotów gospodarczych,  

w: Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce – wybra-

ne zagadnienia, red. K.  Mieszkowski, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, War-

szawa 2011, s. 99–100. 

 

 

Podsumowanie 

 

W artykule podjęto próbę charakterystyki wprowadzania zmian w przedsię-

biorstwach sektora MŚP. Z jednej strony zmiany te są łatwe do wprowadzenia, bo 

małe firmy wykazują dużą elastyczność, z drugiej strony są trudne do zapoczątko-

wania a następnie do wprowadzenia z uwagi na opory psychiczne lub ograniczenia 

w środkach finansowych. 

Wśród teoretyków i praktyków biznesu panuje na ogół zgoda, że obecnie jed-

nym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są innowacje. 

Przedsiębiorstwo, które nie wprowadza zmian lub zbyt wolno reaguje na zdarzenia 

zachodzące w otoczeniu, może upaść.  

Dynamika zmian w otoczeniu podmiotów gospodarczych wymusza na przed-

siębiorstwach wdrażanie innowacji, tak tych technologicznych (klasycznych) jak  

i nietechnologicznych. Przy czym obecnie zauważa się zwiększenie udziału wdraża-

nych innowacji nietechnologicznych w przedsiębiorstwach sektora MŚP. 

Istotnym problemem jest niewystarczająca współpraca środowisk gospodar-

czych i naukowych, niska liczba wdrożeń nowych technologii i niska liczba nowych 
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przedsiębiorstw tworzonych na podstawie nowych technologii a także problem fi-

nansowania innowacji. 
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CHANGES IN ORGANIZATION AS BASE OF THE INNOVATIVENESS OF THE 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

Summary 

 

Companies are forced to adapt to changes in the dynamic environment. To meet this 

challenge shall take measures to improve the attractiveness and market position.  

Innovation is the result of complex relationships and interactions among multiple actors, 

and among the special role played by small and medium-sized enterprises. Innovations in 

companies developing intensively in favorable conditions. 

Poland has one of the lowest rates of innovation in Europe and ranks 24th out of the  

27 members of the EU. At the same time, Poland has one of the lowest rates in the 

expenditure on research and development among the countries of the European Union. 

A major problem is the insufficient cooperation economic and scientific environments, 

the low level of implementation of new technologies and the low number of new companies 

created on the basis of new technologies as well as the problem of financing innovation. 
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WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI 

 MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W SZWAJCARII 

 

 

Streszczenie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają istotną rolę w gospodarkach krajów 

europejskich, również w Szwajcarii. Wprowadzanie innowacji w tych przedsiębior-

stwach, pomimo ich elastyczności i zdolności do dostosowywania się do zmieniają-

cych się warunków, wymaga pokonywania wielu barier. Bariery te są bardzo po-

dobne w większości krajów. Szczególną rolę odgrywają w tym kontekście instytucje 

otoczenia biznesu oraz szkoły wyższe. Ich oferta dotycząca wspierania małych  

i średnich przedsiębiorstw jest w Polsce wciąż w fazie rozwoju. Dlatego warto 

przyjrzeć się instrumentom wspierania innowacyjności małych i średnich przedsię-

biorstw w bardziej rozwiniętych gospodarkach. Dobrym przykładem są działania 

szwajcarskich instytucji i uczelni wyższych. Autor koncentruje się na działaniach 

tych instytucji i uczelni w Kantonie Berno. 

 

Słowa kluczowe: innowacje, małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

 

Wprowadzenie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa, odgrywając istotną rolę w procesach gospo-

darczych, są w powszechnej opinii podmiotami integrującymi lokalne zasoby roz-

woju, są skłonne do mobilności, elastyczności i integrowania się, osiągając przy tym 

względnie dużą efektywność.  Zgodnie ze strategią lizbońską, ich rozwój w kraju 

oraz ekspansja na rynki zewnętrzne jest „naszą największą nadzieją”, a urzeczywist-

nienie procesów ich wzrostu następować ma przez działalność badawczo-rozwojową 

i innowacje. Aktywność badawczo-rozwojowa powinna być realizowana m.in. przez 

takie zamierzenia, jak tworzenie sprzyjającego powstawaniu małych i średnich in-

nowacyjnych firm środowiska oraz europejskiej przestrzeni badawczej. W praktyce 

gospodarczej oznacza to skoncentrowanie się na kwestiach jakości produktów, pro-

mowaniu partnerstwa i współdziałania w ramach programów krajowych i regional-

nych
1
.  

                                                           
1
 M Strużycki, Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu – nowe 

wyzwania, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 19 i 22.  
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Wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw wpisano również  

w priorytet 1.3. Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013,  

w którym mówi się o potencjale innowacyjnym kraju, a także wielkości i jakości 

sfery badawczo-rozwojowej, skłonności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz relacji 

na linii B+R i gospodarka. W ramach tego priorytetu cele operacyjne zakładają 

tworzenie regionalnych systemów innowacji, rozwój środowiska sprzyjającego 

innowacjom, zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz tworzenie sieci powią-

zań między ośrodkami naukowo-badawczymi i akademickimi, a przedsiębiorstwa-

mi
2
. 

Mimo to w wielu małych i średnich firmach działania o charakterze innowa-

cyjnym nie są zasadniczym kierunkiem rozwoju. Dzieje się tak, chociaż w perspek-

tywie długofalowej wprowadzone innowacje w sposób istotny przyczyniają się do 

wzrostu zysku firmy, rozwoju zasobów ludzkich oraz uzyskania przewagi konku-

rencyjnej
3
. W praktyce wiele przedsiębiorstw nie wykazuje istotnego zainteresowa-

nia tym obszarem działalności. Przyczyniają się do tego liczne bariery, które uzna-

wane są za trudne do przezwyciężenia
4
. Bariery te z natury są podobne w większości 

krajów. Dobrym przykładem polityki innowacyjnej na rzecz małych i średnich 

przedsiębiorstw, której elementy warto wykorzystać w warunkach polskich, jest 

Szwajcaria.  

 

 

1. Bariery innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach 

 

Innowacyjność oznacza zdolność do tworzenia nowych idei i rzeczy, które na-

stępnie zostają upowszechnione w praktyce i wytwarzają nowe szanse rozwoju. 

Wcześniej traktowano innowacje jako wytwór jednego przedsiębiorcy, działającego 

w niesprzyjającym środowisku i nadawano jej charakter aprzestrzenny. Obecnie 

innowację uważa się za efekt złożonych procesów społecznych, interaktywny proces 

wielu komplementarnych czynników, takich jak: badania, rozwój, inwestycje, pro-

dukcja i komercjalizacja, nadając jej tym samym aspekt terytorialny
5
. 

W literaturze przedmiotu przyjęto cztery zasadnicze typy innowacji: produk-

tową, procesową, marketingową oraz organizacyjną. Za działania innowacyjne 

przyjmuje się różnorodne przedsięwzięcia technologiczne, finansowe, organizacyj-

ne, naukowe oraz handlowe, które w zamierzeniu mają prowadzić do wprowadzenia 

innowacji w przedsiębiorstwie
6
. 

                                                           
2 http:// www.nsrr.gov.pl/ NR/ rdonlyres/ F36C4DA8- A738- 4BCA- BF37-45903 

AFDCACA /14584 /nsrr_ zwp72.pdf (9.11.2013). 
3 Z. Kłos, Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 2012, s. 55. 
4 R. Nowacki, Relacje pomiędzy innowacyjnością a konkurencyjnością przedsiębiorstw,  

w: Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Nowacki, 

Difin, Warszawa 2010, s. 192. 
5 Z. Przygodzki, Konkurencyjność regionów, w: Region i jego rozwój w warunkach 

globalizacji, red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa 2012, 

s. 143. 
6 Z. Kłos, Innowacyjność…, s. 55. 
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Występujące bariery innowacyjności można podzielić na dwie podstawowe 

grupy. Są to bariery o charakterze endogenicznym oraz o charakterze egzogenicz-

nym. Podstawowe znaczenie mają bariery pochodzące z wewnątrz przedsiębiorstwa,  

a wśród nich najważniejszy jest brak wystarczających środków finansowych na 

wypracowanie i wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
7
.  Biorąc pod uwagę wiel-

kość przedsiębiorstwa można zauważyć, że znaczenie tej bariery rośnie proporcjo-

nalnie do jego zmniejszania się, tzn. im mniejsze przedsiębiorstwo, tym bardziej 

dotkliwie odczuwana jest bariera w postaci braku wystarczających środków możli-

wych do zaangażowania w działalność innowacyjną
8
.  

Analizując wszystkie wymieniane w literaturze przedmiotu bariery, na szcze-

gólną uwagę zasługują następujące aspekty: 

a) polityka innowacyjna państwa i wynikające z niej problemy niezależne od 

przedsiębiorcy,  takie jak: 

 zbyt mała ilość nakładów publicznych na badania i rozwój, 

 brak skoordynowanych działań dotyczących wyznaczenia strategicznych 

obszarów, 

 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura komercjalizacji nauki, 

 często spotykana niechęć naukowców do współpracy z gospodarką; 

b) bariery wynikające z wewnętrznych uwarunkowań małych i średnich przedsię-

biorstw: 

 problemy z pozyskaniem finansowania, 

 zbyt wysokie koszty tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych, 

 brak obecności w systemach innowacji, 

 niska świadomość i małe zainteresowanie innowacjami
9
, 

 brak wiedzy i dostępu do najlepszych praktyk. 

W opinii wielu polskich przedsiębiorców polityka państwa jest czynnikiem 

hamującym rozwój innowacji. Przedsiębiorcy oczekują w związku  z tym działań 

stymulujących kierunki rozwoju innowacji, określenia rozwijanych sektorów i fi-

nansowania badań naukowych. Dobrym przykładem realizacji innowacyjnej polityki 

państwa, na której warto się wzorować, jest działalność szwajcarskiej Komisji ds. 

Technologii i Innowacji (Kommission für Technologie und Innovation). Prowadzi 

ona wiele działań na rzecz wspierania m.in. młodych przedsiębiorców.  

Rozwój innowacji jest również hamowany przez niedostateczną komercjaliza-

cję wyników badań przeprowadzanych przez instytucje badawczo-rozwojowe oraz 

brak współpracy nauki z praktyką gospodarczą. W praktyce przedsiębiorstwa zmu-

szone są tworzyć własne działy B+R, znacznie zwiększające koszty wytworzenia 

innowacji. W małych przedsiębiorstwach jest to praktycznie niemożliwe
10

. Na-

                                                           
7
 R. Nowacki, Relacje…, s. 192. 

8
 W. Popławski, Bariery innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw, w: Małe 

i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. P. Dominiak,  

VM Group, Gdańsk 2005, s. 33. 
9 K.B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka  

i instytucje, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom – Łódź 2006, s. 326. 
10

 J. Nazdrowicz, Bariery innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie 

Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie” 2008, nr 2(7), s. 101–110. 
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ukowcy często jednak wykazują zbyt małe zainteresowanie aspektami finansowymi 

swojej działalności. Wiąże się to m.in. z niską kulturą przedsiębiorczości oraz bra-

kiem przeszkolenia w tej dziedzinie
11

. Ciekawy przykład postaw przedsiębiorczych 

oraz świadomości potrzeby komercjalizacji wyników pracy badawczo-rozwojowej 

wśród naukowców można zaobserwować na uczelniach szwajcarskich.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa bazują w swoich działaniach innowacyjnych 

często wyłącznie na własnych zasobach, informacjach ogólnie dostępnych oraz 

kopiowaniu innych rozwiązań. Są to więc działania, które nie wymagają zaangażo-

wania badawczego. Większość tych przedsiębiorstw nie ma żadnych kontaktów  

z podmiotami związanymi z badaniami i rozwojem. Nie współpracują one również  

z innymi przedsiębiorstwami z powodu braku odpowiednich partnerów, problemów 

z wykształceniem dojrzałej współpracy czy braku okazji do nawiązania kontaktów. 

Działają raczej w izolacji, a cechuje ich duża nieufność wobec partnerów
12

. Działa-

nia na rzecz zmiany takiej sytuacji przynosi dobry przykład działalności szwajcar-

skiej Izby Gospodarczej w Biel/Bienne, prowadzącej projekt mający na celu zbliże-

nie środowisk praktyki gospodarczej ze sferą nauki.  

 

 

2. Wybrane działania w kierunku zniesienia barier innowacyjności w małych 

i średnich przedsiębiorstwach 

 

Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi w największym stopniu pozytyw-

nie wpłynąć na działalność innowacyjną przedsiębiorców są: dostępność źródeł 

finansowania pozakredytowego, ulgi podatkowe,  dostęp do funduszy zewnętrznych, 

wiedza o rozwiązaniach innowacyjnych, współpraca z uczelniami wyższymi, dzia-

łanie w ramach sieci, klastrów oraz w ramach parków technologicznych
13

. 

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, w celu zniesienia lub zmniejszania ist-

niejących barier innowacyjności potrzebne jest wdrażanie i wzmacnianie następują-

cych działań:  

 rozwój instrumentów finansowych obok sektora bankowego (granty, pożyczki, 

fundusze typu seed capital, sieci business angels), 

 prowadzenie skoordynowanej innowacyjnej polityki państwa  zgodnie z wy-

znaczonymi priorytetami, 

 wzmacnianie i rozszerzanie oferty instytucji otoczenia biznesu, 

 określenie zasad współpracy przedsiębiorców z uczelniami wyższymi i prezen-

tacja najlepszych praktyk w tym zakresie, 

 korzystanie z programów zewnętrznych, 

                                                           
11

 A. Borowiec, K. Kubiak, Badanie firm odpryskowych w kontekście dyfuzji innowacji  

w sieciach przedsiębiorstw w Wielkopolsce, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy 

wspierających innowacyjną Wielkopolskę, t. I, Badania uzupełniające, red. M.K. Wyrwicka, 

Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 127.  
12

 R. Lisowska, Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw 

na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego, w: Małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. N. Daszkiewicz, CeDeWu, Warszawa 

2007, s. 40.  
13

 R. Nowacki, Relacje…, s. 194. 
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 tworzenie sieci powiązań i partnerstw, 

 aktywowanie przedsiębiorców i naukowców do współpracy
14

. 

Szczególną rolę odgrywają więc instytucje otoczenia biznesu, a ich zasadnicze 

zadanie polega na przekonywaniu potencjalnych partnerów do współpracy, promo-

waniu i lobbowaniu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w nawią-

zywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych, a także definiowaniu wspólnych 

potrzeb
15

. Ciekawym przykładem jest działalność szwajcarskich instytucji na rzecz 

promowania współpracy, nawiązywania kontaktów i lobbowania na rzecz małych  

i średnich przedsiębiorstw. Elementy ich działalności warto wykorzystać także  

w warunkach polskich. 

Uczelnie wyższe powinny aktywnie uczestniczyć w procesie komercjalizacji 

nauki, tworzyć oferty współpracy dla praktyki gospodarczej oraz wykorzystania 

wyników swoich badań. Powinny też motywować studentów i naukowców do two-

rzenia tzw. firm odpryskowych. W ten sposób możliwe jest przyciąganie przedsię-

biorczych studentów, nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli praktyki go-

spodarczej, a efektem powinno być tworzenie sieci firm opartych na wiedzy
16

. Do-

brym przykładem działania perspektywicznego jest działalność szwajcarskich zawo-

dowych uczelni wyższych i uniwersytetów. Do ich zasadniczych celów należy ko-

mercjalizacja wiedzy oraz ścisła współpraca z przedstawicielami praktyki gospodar-

czej. Wysoka świadomość potrzeby transferu wiedzy i technologii do praktyki go-

spodarczej, konsekwentna polityka motywowania studentów i naukowców oraz 

budowanie postaw przedsiębiorczych prowadzi do powstawania firm zakładanych 

przez młodych naukowców. Otrzymują oni poważne wsparcie uczelni, z których się 

wywodzą. Ich działalność przynosi w dalszej perspektywie obustronne korzyści.  

Autor koncentruje się w dalszej części artykułu na wybranych działaniach in-

stytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższych prowadzonych w Kantonie Berno. 

 

 

2.1.  Aktywne wykorzystanie programów zewnętrznych ze szczególnym 

uwzględnieniem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 

 

Już w okresie przedakcesyjnym Polska była beneficjentem wielu programów  

i inicjatyw finansowanych przez Unię Europejską. W obecnym okresie finansowa-

nia, polska gospodarka miała okazję wykorzystywać fundusze unijne na niespotyka-

ną wcześniej skalę. Oprócz tzw. środków unijnych Polska ma również dostęp do 

funduszy i grantów finansowanych przez kraje stowarzyszone. Jednym z przykła-

dów takich funduszy jest Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.  

Tak zwany Fundusz Szwajcarski jest formą pomocy przyznanej przez Szwajca-

rię Polsce i 11 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej. Bezzwrotną po-

moc przekazano na mocy umów międzynarodowych podpisanych w Bernie 20 

grudnia 2007 roku i była to kwota przewyższająca 1 mld CHF, z którego blisko 

                                                           
14

 K. B. Matusiak, Rozwój…,  s. 326. 
15
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połowa trafiła do Polski. O przyznaniu pomocy Szwajcarzy zdecydowali w referen-

dum 26 listopada 2006 roku. Beneficjentami funduszu jest sektor publiczny i pry-

watny oraz organizacje pozarządowe
17

. Utworzenie funduszu miało na celu zmniej-

szanie różnic gospodarczych i społecznych między nowymi, a starymi, bardziej 

rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej i Szwajcarią. Specjalnym instrumentem 

finansowym ustanowionym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpra-

cy jest tzw. Grant Blokowy, w ramach którego utworzono: Fundusz Partnerski oraz 

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. Celem Funduszu Partnerskiego jest two-

rzenie, wzmacnianie oraz promowanie sieci współpracy, partnerstw polskich  

i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i organizacji pozarządo-

wych. Realizacja projektów ma na celu: wymianę najlepszych praktyk i przekazanie 

know-how w obrębie partnerskich podmiotów oraz transfer wiedzy i doświadczeń 

szwajcarskich podmiotów partnerom polskim w określonych obszarach tematycz-

nych. Wsparciem zostały objęte projekty dotyczące rozwoju  regionalnego, poprawy 

stanu infrastruktury, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju zaso-

bów ludzkich. Do 14 czerwca 2012 roku podpisano 58 umów na całą przyznaną 

Polsce kwotę
18

.  

Interesującym projektem wspierającym m.in. małych i średnich przedsiębior-

ców jest projekt realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA 

w okresie od sierpnia 2011 roku do kwietnia 2015 roku. Budżet projektu wynosi 

blisko 7,5 mln CHF, ma na celu podniesienie konkurencyjności lokalnej przedsię-

biorczości, wzmocnienie kompetencji mieszkańców powiatu nowosądeckiego  

i gorlickiego oraz stworzenie systemu promocji subregionu.  W ramach realizacji 

celów zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw i wzmacniania kompetencji 

mieszkańców zaplanowano bezzwrotne dotacje, doradztwo biznesowe, szkolenia 

oraz wizyty studyjne. W styczniu 2013 roku zorganizowano pierwszą z zaplanowa-

nych wizyt studyjnych w Szwajcarii, w której wzięło udział  Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach. Celem wizyty było poznanie szwajcar-

skiego kształcenia zawodowego na przykładzie szkół zawodowych. Nawiązano 

współpracę z The Federal Office Professional Education and Technology w Bernie 

(OPET), Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training w Zollikofen 

(SVIFET) i Gewerblich-Industrielle Berufsschule w Bernie (GIBB).  

 

2.2.  Wybrane instrumenty instytucji otoczenia biznesu wspierające działal-

ność innowacyjną w Szwajcarii 

 

Szwajcaria jest państwem konfederacyjnym, w którym funkcjonują trzy szcze-

ble polityczne: centralny, kantony oraz gminy. Cechą charakterystyczną jest demo-

kracja oddolna, przejawiająca się w licznych referendach oraz wysoko rozwinięte 

społeczeństwo obywatelskie. Szwajcarskie kantony są suwerenne, a ich kompetencje 
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obejmują wszystkie sprawy nieuregulowane na szczeblu centralnym. Na szczeblu 

kantonów wspierane są m.in. przedsiębiorczość i innowacyjność gospodarki. 

Jednym z doskonałych przykładów działalności wspierających innowacje  

w małych i średnich przedsiębiorstwach jest działalność innoBe AG z siedzibą  

w Bernie, która oferuje doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych, zarządzania 

innowacjami, kultury innowacji i budowy kompetencji innowacyjnych. W ramach 

innoBe AG współpracują ze sobą przedstawiciele sektora bankowego (Valiant 

Bank), szkół wyższych (Berner Fachhochschule, Uniwersytet w Bernie), Kantonu 

Berno oraz sektora prywatnego. Przedstawiciele firmy pomagają zidentyfikować 

zdolności innowacyjne tkwiące w przedsiębiorstwie przez zbadanie siedmiu zinte-

growanych ze sobą obszarów: kierownictwa i strategii, kultury innowacji, zasobów, 

orientacji rynkowej, stosowanych metod i instrumentów działania, techniki i techno-

logii, organizacji i zasobów ludzkich. Obszary te zostają zbadane pod względem 

wielu kryteriów z uwzględnieniem charakterystyki danego przedsiębiorstwa. Zebra-

ne dane przez rozmowy z pracownikami oraz własne spostrzeżenia zostają poddane 

analizie. Na koniec z zebranych informacji powstaje raport z wytycznymi, co do 

dalszej działalności innowacyjnej, który zostaje poddany dyskusji wewnątrz firmy. 

InnoBe AG pomaga też tworzyć nowe pomysły będące źródłem innowacji. Wystę-

puje w roli moderatora warsztatów innowacyjności, prowadzących do generowania 

nowych idei i rozwiązań dotyczących, np. nowych produktów, modyfikacji produk-

towych, usług i procesów wewnętrznych. W fazie przygotowawczej definiowane są 

obszary, w których należy szukać nowych pomysłów i zespołu innowacyjnego.  

W warsztatach biorą udział  pracownicy oraz eksperci zewnętrzni. Na początek, 

przez zastosowanie różnych metod pobudzających kreatywność generowane są 

różnorodne pomysły, a z nich selekcjonowane są te koncepty, które z dużym praw-

dopodobieństwem mogą osiągnąć sukces. Zostają one zbadane pod kątem szans  

i ryzyka realizacji. Dla małych i średnich firm z Kantonu Berno warsztaty są finan-

sowane przez kanton. InnoBe AG pośredniczy też w wyszukiwaniu odpowiednich 

partnerów w celu realizacji wypracowanych rozwiązań innowacyjnych wśród in-

nych małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkół wyższych
19

.  

Kolejnym przykładem działalności na rzecz wspierania innowacji jest platfor-

ma Basecamp na rzecz wspierania high-tech startupów, wywodzących się z przemy-

słu i szkół wyższych. Jest to platforma wymiany informacji, gdzie spotkać się mogą 

naukowcy, inwestorzy, sponsorzy, przedsiębiorcy, eksperci oraz inne podmioty. 

Platforma proponuje współpracę tym, którzy mają innowacyjny pomysł, ale nie 

mają środków na jego sfinansowanie, nie mają wiedzy z przedsiębiorczości lub też 

niedostateczną wiedzę techniczną w wąskiej specjalizacji. Platforma proponuje też 

porady ekspertów lub opiekę mentora, a wszyscy ci, którzy chcieliby wesprzeć fi-

nansowo innowacyjne startupy, mają możliwość zapoznać się z konkretnymi pomy-

słami i ocenić ich potencjał. Inwestorzy mogą zostać przedsiębiorstwami partner-

skimi, udzielać pożyczek lub też nabyć udziały w konkretnym przedsięwzięciu. 

Platforma działająca jako ekosystem różnych aktorów wspiera osoby z innowacyj-

nymi pomysłami już na etapie, zanim pojawi się pomysł założenia firmy. Przez 

doradztwo pomaga szybko i efektywnie przejść przez fazę założycielską. Base-
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camp4hightech powstało z inicjatywy innoBe AG oraz Kantonu Berno jako spółka-

córka innoBe AG. Podczas gdy innoBe AG wspiera istniejące już małe i średnie 

przedsiębiorstwa, Basecamp4hightech specjalizuje się we wspieraniu startupów, jest 

obecna na uczelniach oraz w przemyśle
20

. 

Zgodnie ze wstępnym badaniem przeprowadzonym przez Klaster firm branży 

precyzyjnej w Bernie oraz Izbą Gospodarczą Biel-Seeland istnieją istotne różnice, 

dotyczące kontaktów przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi w zależności od ich 

wielkości. Duże przedsiębiorstwa często dysponują zinstytucjonalizowanymi kon-

taktami ze sferą badań i rozwoju. W małych i średnich przedsiębiorstwach jest to 

kontakt ograniczony lub w ogóle go nie ma. Wśród najczęściej podawanych przez 

przedsiębiorców powodów takiego stanu rzeczy jest zbyt duże obciążenie działalno-

ścią operacyjną. Badanie wykazało też pewne zahamowania w podejmowaniu kon-

taktów, a także brak znajomości oferty szkół wyższych w tym zakresie, dlatego 

wspieranie wymiany między szkołami wyższymi i przedsiębiorcami jest jednym  

z celów działania Izby Gospodarczej w Biel/Bienne. Jako że transfer technologii jest 

przedmiotem działania innych wyspecjalizowanych instytucji, przedmiotem projek-

tu realizowanego przez Izbę Gospodarczą Biel-Seeland we współpracy z Klastrem 

firm branży precyzyjnej w Bernie jest nawiązywanie kontaktów między przedsię-

biorstwami a uczelniami. Celem projektu jest wzajemne zrozumienie odmienności 

środowisk, w jakich działają te podmioty oraz pokonanie wzajemnych zahamowań. 

Przez działania takie jak: zbadanie konkretnych problemów przez studentów na 

potrzeby przedsiębiorstw w ramach prac licencjackich i dyplomowych, program 

praktyk i staży budowane jest zrozumienie dla wzajemnej odmienności. Poznanie 

wzajemnych problemów umożliwia zidentyfikowanie możliwości wymiany,  

a przedsiębiorcom wskazuje niewykorzystany potencjał tkwiący w rezultatach badań 

nauk stosowanych.  

 

2.3.  Zasady i najlepsze praktyki współpracy środowisk naukowych i gospo-

darczych w Szwajcarii 

 

Szwajcarskie uczelnie dysponują rozbudowaną ofertą współpracy dla sektora 

prywatnego i publicznego. Wszystkie siedem wyższych uczelni zawodowych, uni-

wersytety oraz dwie uczelnie konfederackie proponują podobną formę współpracy 

dla przedsiębiorców. Na przykładzie Berner Fachhochschule Departamentu Techni-

ki i Informatyki można wyodrębnić następujące jej elementy: 

 badania i rozwój, 

 usługi, 

 infrastruktura i wiedza fachowa. 

W zakresie badań i rozwoju, departament oferuje doradztwo przy inicjowaniu  

i planowaniu prac badawczych, pomoc w wyszukiwaniu partnerów, przygotowaniu 

wniosków o dofinansowanie do krajowych i międzynarodowych instytucji, stoso-

wanie najnowszych technologii w konkretnych problemach badawczych, rozpozna-

wanie trendów rozwojowych, waloryzacja rezultatów. Departament świadczy też 

następujące usługi: planowanie, coaching, doradztwo, ekspertyzy, pomiary, analizy, 
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wypożyczenia infrastruktury, transfer wiedzy i technologii, ewaluacje i audyty. 

Laboratorium i mobilne narządy pomiarowe pozwalają na przeprowadzanie wielu 

akredytowanych i nieakredytowanych pomiarów. Liczne urządzenia służą nauce  

i badaniom zlecanym przez podmioty zewnętrzne. Ponadto uczelnia prowadzi liczne 

innowacyjne projekty badawcze, na bazie których powstają firmy odpryskowe,  

w których myśl technologiczna pochodzi z projektów realizowanych na uczelni. 

Firmy te w dalszym ciągu mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne 

ze strony uczelni
21

. Wiele projektów inicjowanych jest również przez sektor prywat-

ny i istniejące już małe i średnie przedsiębiorstwa. Szwajcarski model finansowania 

współpracy między uczelniami wyższymi, a przedsiębiorstwami przedstawia się 

następująco: 

 projekty są finansowane bezpośrednio przez sektor prywatny, a efekty prac 

włącznie z prawami autorskimi należą do partnera z sektora prywatnego, 

 projekty są współfinansowane przez sektor prywatny i publiczny, wówczas 

efekty prac oraz prawa autorskie należą do obu partnerów. 

Najważniejszą instytucją współfinansującą innowacje jest Kommission für 

Technologie und Innovation (KTI) na poziomie rządu konfederacyjnego. KTI 

współfinansuje projekty łączące uczelnie wyższe z praktyką gospodarczą. Model 

finansowy przedstawia się następująco: partner z sektora prywatnego ponosi 50% 

wartości projektu, kolejne 50% kosztów, które ponosi uczelnia, opłaca KTI. Ponadto 

partner z sektora prywatnego wpłaca dodatkowo 10% wartości projektu do kasy 

uczelni. KTI wspiera innowacyjne projekty badawcze, transfer wiedzy i technologii 

z uczelni wyższych do przemysłu, pośredniczy w kontaktach z międzynarodowymi 

programami i sieciami, takimi jak EUREKA, ERANet, EU-FP7 i europejskimi plat-

formami technologicznymi, promuje przedsiębiorczość, a w szczególności startupy  

i młodych przedsiębiorców
22

. 

Departament Gospodarki Berner Fachhochschule oferuje swoje usługi dla 

przedsiębiorców w następujących zakresach: 

 doradztwo i coaching (np. w zakresie wprowadzania nowych technologii, bu-

dowania zespołu zorientowanego na innowacje),  

 audyty i przeglądy (np. ocena ryzyka konkretnych przedsięwzięć), 

 specjalne kursy on-the-job (np. leadership, zarządzanie procesami), 

 analizy i studia porównawcze (np. porównanie nowych wypracowanych roz-

wiązań z międzynarodowym state-of-the-art, badanie skutków finansowych  

i pozafinansowych nowych rozwiązań legislacyjnych dla instytucji publicz-

nych). 

Koszt proponowanych usług uzależniony jest od czasu potrzebnego na ich wy-

konanie oraz kwalifikacji zaangażowanego personelu i wynosi ok. 75–375 

CHF/godz. pracy. Studenci w swoich pracach dyplomowych i licencjackich podej-

mują problemy zgłaszane przez konkretnych przedsiębiorców, jeśli są one zbieżne  

z kierunkami prowadzonych przez departament badań. Przyjętą praktyką jest prze-

kazywanie dobrowolnych datków przez przedsiębiorców na rzecz departamentu  
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w wysokości ok. 5000–8000 CHF za każdą napisaną na potrzeby przedsiębiorstw 

pracę
23

. 

 

 

Podsumowanie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarkach 

wszystkich państw europejskich, także w Szwajcarii. Wprowadzanie innowacji  

w tych przedsiębiorstwach, pomimo ich elastyczności i zdolności do dostosowywa-

nia się do zmieniających się warunków, wymaga pokonywania wielu barier. Istotną 

rolę odgrywają w tym zakresie instytucje otoczenia biznesu oraz uczelnie wyższe, 

których oferta na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw jest w Polsce 

wciąż na etapie rozwoju. Warto dlatego przyjrzeć się instrumentom wspierania in-

nowacji w lepiej rozwiniętych gospodarkach. Dobrym przykładem takich działań są 

szwajcarskie instytucje oraz uczelnie wyższe w Kantonie Berno oraz polityka inno-

wacyjna państwa. Szczególnie ciekawe są instrumenty pobudzania zdolności inno-

wacyjnych tkwiących w samych przedsiębiorstwach, działania na rzecz wspierania 

innowacyjnych startupów oraz model finansowania transferu wiedzy i technologii  

z uczelni wyższych do praktyki gospodarczej. 
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SUPPORTING INNOVATION IN SMEs 

 

Summary 

 

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in the economies 

of all the European countries, including Switzerland. Introduction of innovations in 

such companies, despite their flexibility and ability to adapt to changing conditions, 

requires overcoming many barriers. These barriers are actually similar in most of the 

countries. Business environment institutions and universities play a special role here. 

Unfortunately their offer of support to SMEs is still under development in Poland. It 

is therefore worth looking at the innovation-supporting instruments of the more 

developed economies. Swiss institutions and universities give good examples of 

such actions. The author focuses on the innovation-supporting activities of business 

environment institutions and universities in the region of Bern. 
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INNOWACYJNEJ W MIKRO I MAŁYCH  

PRZEDSIĘBIORSTWACH NA POMORZU ZACHODNIM 

 

 

Streszczenie 

 

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania polegającego 

na próbie określenia wpływu różnych determinant na aktywność innowacyjną, jak 

również określenie jej efektów, szczególnie uwzględniając nakłady na innowacje 

oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest 

twierdzenie, że aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest zależna od 

zróżnicowanych determinant, wpływających na te przedsiębiorstwa, przy czym 

zarówno bariery, jak i źródła mogą stymulować aktywność innowacyjną różnokie-

runkowo. W badaniu ankietowym dotyczącym źródeł informacji dla działalności 

innowacyjnej, barier jej prowadzenia oraz efektów wzięło udział 544 mikro i małych 

przedsiębiorstw regionu Pomorza Zachodniego w latach 2009–2011. 

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, mikro i małe przedsiębiorstwa, przemysł, region 

 

 

Wprowadzenie 

 

Współcześnie, zwłaszcza w krajach rozwiniętych oraz doganiających, innowa-

cyjność odgrywa znacznie większą rolę. Wynika to z utraty znaczenia tradycyjnych 

atrybutów przewagi konkurencyjnej na poczet postępujących procesów globalizacji  

i rewolucji komputerowej, jak również telekomunikacyjnej
1
. Aktualnie obserwowa-

ny jest proces powolnego wychodzenia europejskiej gospodarki z kryzysu, co jest 

potwierdzane różnymi miarami ekonomicznymi. Pozwala to co prawda optymi-

stycznie spojrzeć w przyszłość, jednak istnieje zagrożenie, że stan kryzysu potrwa 

jeszcze przez pewien czas. Przedsiębiorstwa, które nadal funkcjonują w tej fazie 

cyklu, znajdując się jednocześnie pod presją gospodarczą, często w krótkim okresie 

wybierają strategię cięcia kosztów, z kolei mniej poświęcają czasu na poszukiwanie 

                                                 
1 D.B. Audretsch, Agglomeration and the location of innovative activity, „Oxford Review of 

Economic Policy” 1998, vol. 14, nr 2, s. 19. 



298 Arkadiusz Świadek, Katarzyna Szopik-Depczyńska 

 

 

źródeł długofalowej przewagi komparatywnej, która może być oparta na działalno-

ści innowacyjnej
2
. 

Zmiany postrzegania innowacyjności wytworzyły obecnie sytuację, w której 

nie tylko przełomowe innowacje przyczyniają się do zdobywania przewagi konku-

rencyjnej, ale również sprzyjają wzrostowi firmy. Procesy innowacyjne są obecnie 

bardziej złożone i skomplikowane, a co za tym idzie, nie są już traktowane jako 

jednorazowe czy odosobnione zdarzenia, lecz wieloetapowe, kompleksowe zjawi-

ska. To właśnie one stanowią motor napędowy powstawania i implementacji no-

wych produktów (wyrobów oraz usług), technologii oraz form organizacji.  

Z uwagi na powyższe fakty zauważa się, że podmiotom w pojedynkę coraz 

ciężej jest tworzyć oraz wdrażać innowacje. W takiej sytuacji na znaczeniu zyskują 

źródła pozyskiwania informacji o innowacjach, a procesy innowacyjne prowadzone 

są w kooperacji z otaczającymi podmiotami, nie tylko przedsiębiorstwami (konku-

rentami czy dostawcami i odbiorcami), ale również jednostkami sfery nauki,  gdyż 

to właśnie one poza kreatywnymi pracownikami mają potencjał tworzenia nowych 

lub udoskonalonych rozwiązań produktowych i technologicznych. 

Niemniej jednak, nie powinno się pomniejszać znaczenia bariery aktywności 

innowacyjnej, która oprócz blokowania wdrażania innowacji, także do upośledzenia 

lub wstrzymania implementacji wcześniej trwającego w przedsiębiorstwie procesu. 

W konsekwencji może to przynieść straty poniesionych dotychczas nakładów finan-

sowych. Sytuacja ta jest szczególnie krytyczna dla przedsiębiorstw z obszaru mikro  

i małych, które bardzo często nie mają wystarczających zasobów kapitału własnego, 

który pozwalałby na swobodną implementację innowacyjnych rozwiązań
3
. 

Zgodnie z wynikami badań Głównego Urzędu Statystycznego, zasadnicze zna-

czenie przypisuje się barierom o charakterze finansowym, czyli: brakowi środków 

własnych na implementację nowych technologii, ograniczonemu dostępowi do kre-

dytu bankowego czy zbyt wysokim kosztom innowacji. Czynnik ludzki odgrywa 

rolę ważną, ale dalszą. W krajach o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego jak 

Polska, czynniki o charakterze infrastrukturalnym są głównym ograniczeniem dzia-

łalności innowacyjnej. Dopiero po ich pokonaniu można zauważyć inne bariery
4
.  

Podmioty gospodarcze inwestują w innowacje z rozmaitych powodów, takich 

jak wydajność, wielkość produkcji, oraz poziom zatrudnienia. Dodatkowo niektóre 

podmioty implementują nowe rozwiązania z konieczności adaptacji firmy do no-

wych przepisów ustawodawczych. Należy również podkreślić wymierny korzystny 

wpływ efektów wdrażanych innowacji na gospodarkę regionu.  

Nowe, optymalne rozwiązania, rozprzestrzeniając się między podmiotami go-

spodarczymi, wpływają na poprawę produktywność nie tylko przedsiębiorstwa 

                                                 
2 C.W. Barrett, C.S. Musso, A. Padhi, Upgrading R&D in a downturn, „The McKinsey Quar-

terly” 2009, nr 2, s. 67. 
3 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, 

Warszawa 2010, s. 43. 
4 Por. A. Świadek, Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w przemyśle 

polskim. Studium badawcze, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2007, s. 100. 
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innowacyjnego, ale również jego konkurentów, przyjmujących najskuteczniejsze na 

rynku rozwiązania, żeby niwelować przewagę lidera
5
.  

Z kolei biorąc pod uwagę źródła informacji dla działalności innowacyjnej, me-

todologia OSLO wskazuje na klientów, dostawców, konkurentów, placówki nauko-

we (PAN, krajowe i zagraniczne jednostki badawcze, szkoły wyższe, stowarzysze-

nia naukowo techniczne), konferencje oraz targi, czasopisma i publikacje branżowe 

oraz wewnętrzne zasoby przedsiębiorstw
6
. 

Rozpatrując te rozważania rodzi się wątpliwość, w jaki sposób źródła, efekty 

oraz bariery  aktywności innowacyjnej oddziałują na implementację innowacji oraz 

czy na pewno źródła oddziałują wyłącznie pobudzająco, a ograniczenia tylko desty-

mulująco na działalność innowacyjną?  

Głównym celem badania była próba określenie wpływu różnych determinant 

na aktywność innowacyjną, jak również określenie jej efektów szczególnie 

uwzględniając nakłady na innowacje oraz wdrażanie nowych rozwiązań. Podstawo-

wą hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że aktywność innowacyjna podmio-

tów gospodarczych jest zależna od zróżnicowanych determinant wpływających na te 

przedsiębiorstwa, przy czym zarówno bariery, jak i źródła mogą stymulować aktyw-

ność innowacyjną różnokierunkowo.  

 

 

1. Metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania – modelowanie 

probitowe 

 

Zebrany materiał badawczy (ankiety) przeanalizowano za pomocą rachunku 

prawdopodobieństwa. Przyczyną wyboru tej metody jest to, że w wypadku zmien-

nych dychotomicznych (tzn. przyjmujących wartości 0 – nie, 1 – tak) zastosowanie 

regresji wielorakiej jest pozbawione sensu. Wartości takiej funkcji mogą być bo-

wiem ujemne, co pozbawia je interpretacyjnego sensu. Alternatywną metodą ba-

dawczą w takiej sytuacji jest regresja logistyczna. Jej analiza i interpretacja jest 

podobna do klasycznej metody regresji. Występują jednak różnice, do których zali-

czyć można bardziej skomplikowane i czasochłonne obliczenia czy też fakt, że wy-

liczanie wartości i sporządzanie wykresów reszt często nie wnosi nic znaczącego do 

modelu
7
. 

Regresja logistyczna jest matematycznym modelem, który można użyć w celu 

opisania wpływu kilku zmiennych X1, X2,..., Xk na dychotomiczną zmienną Y. Gdy 

wszystkie zmienne niezależne są jakościowe, model regresji logistycznej jest rów-

noznaczny z modelem log-liniowym. Dla opisania takiego zjawiska można posłużyć 

się również regresją probitową
8
. 

Oszacowanie parametrów modeli w metodach ze zmiennymi dychotomicznymi 

odbywa się za pomocą metody największej wiarygodności (MNW). Zgodnie z nią 

                                                 
5 M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, 

Warszawa 2012, s. 4. 
6 OECD, Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących 

innowacji, wyd. III, MNiSW, Warszawa 2008, s. 86. 
7 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007, s. 217. 
8 A. Świadek, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011, s. 102. 
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poszukuje się wektora parametrów, który gwarantuje największe prawdopodobień-

stwo otrzymania wartości zaobserwowanych w próbie
9
. Określenie parametrów 

modelu budowanego przy pomocy MNW odbywa się przez sformułowanie funkcji 

wiarygodności, a następnie znalezienie jej ekstremum. Metoda ta, pomimo wysokie-

go stopnia skomplikowania, jest popularna, ponieważ można ją wykorzystać do 

obliczenia wielu modeli, także nieliniowych czy o zmiennych parametrach. 

W niniejszym artykule przedstawiono modele w postaci strukturalnej. Jeżeli 

przy parametrze (współczynniku kierunkowym) występuje znak dodatni, to oznacza, 

że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia innowacyjnego w danej grupie przedsię-

biorstw jest większe niż w pozostałej zbiorowości. Modele wygenerowano przy 

wykorzystaniu programu Statistica. Wcześniej przygotowano je do obliczeń w arku-

szu kalkulacyjnym Excel.  

 

 

2. Charakterystyka badanej próby 

 

W badaniu ankietowym dotyczącym źródeł informacji dla działalności inno-

wacyjnej, barier jej prowadzenia oraz efektów wzięło udział 544 mikro i małych 

przedsiębiorstw z regionu Pomorza Zachodniego. Biorąc pod uwagę wielkość 

przedsiębiorstw, badanie przeprowadzono na wybranej grupie mikro i małych pod-

miotów. Należy podkreślić, że w badaniach prowadzonych przez Urzędy Staty-

styczne nie obejmuje się mikroprzedsiębiorstw, a z podmiotów małych wybiera się 

jedynie 3% populacji. 

 
Tabela 1 

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby z punktu widzenia ich wielkości  

w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku 

Lp. Wielkość firmy Liczba przedsiębiorstw Udziały procentowe 

1. mikro 227 41,7 

2. małe 317 58,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Przeważający udział w badanej próbie miały przedsiębiorstwa małe, zatrudnia-

jące od 10 do 49 pracowników. Stanowiły one blisko 60% ankietowanej populacji. 

Przedsiębiorstwa mikro (1–9 zatrudnionych) reprezentowała grupa 227 podmiotów, 

co stanowiło nieco ponad 40% populacji. 

W wypadku źródeł, ograniczeń i efektów aktywności innowacyjnej nie obli-

czano udziałów procentowych,  ponieważ w pytaniach możliwe było zaznaczenie 

jednocześnie kilku odpowiedzi. 

Zasadniczym źródłem informacji o innowacjach są według respondentów 

klienci. Na kolejnych, równie wysokich miejscach znalazły się: źródła wewnętrzne, 

konferencje, targi i wystawy, informacje od dostawców oraz branżowe publikacje. 

Pozostałe źródła, jakimi są instytucje naukowe, nie odgrywają istotnej roli. Prze-

                                                 
9 A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, s. 73. 
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pływ wiedzy ze sfery nauki do przedsiębiorstw  zachodzi zatem w ograniczonym 

stopniu, natomiast system przemysłowy w województwie w obszarze innowacji 

bazuje na sieciowych relacjach w jego obrębie. 

 
Tabela 2 

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby z punktu widzenia wykorzystywa-

nych źródeł informacji dla innowacji w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku 

Lp. Źródła informacji dla innowacji Liczba przedsiębiorstw 

1. wewnętrzne w firmie 229 

2. dostawcy 188 

3. klienci 327 

4. konkurenci 134 

5. placówki PAN 3 

6. JBR-y 2 

7. zagraniczne jednostki badawcze 22 

8. szkoły wyższe 15 

9. konferencje, targi, wystawy 199 

10. czasopisma i publikacje branżowe 171 

11. stowarzyszenia naukowo-techniczne 36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

 
Tabela 3 

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby z punktu widzenia ograniczeń  

aktywności innowacyjnej w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku 

Lp Ograniczenia aktywności innowacyjnej Liczba przedsiębiorstw 

1. brak własnych środków finansowych 254 

2. brak zewnętrznych źródeł finansowania 112 

3. koszty innowacji 309 

4. kwalifikacje personelu 60 

5. brak informacji na temat technologii 55 

6. brak informacji na temat rynków 33 

7. trudności w kooperacji 39 

8. dominująca pozycja innego przedsiębiorstwa 64 

9. niepewny popyt 197 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Decyzje o wejściu na drogę realizacji procesu innowacyjnego często napotyka-

ją na wiele ograniczeń. Najbardziej istotny, destymulujący czynnik to nazbyt wyso-

kie koszty wprowadzania nowych innowacyjnych  (ponad 300 odpowiedzi), co  

w połączeniu z niewystarczającą ilością środków własnych (ponad 250 odpowiedzi), 

w dalszej kolejności zaś brak informacji na temat potencjalnego popytu oraz ograni-

czenia związane z zewnętrznymi źródłami finansowania i nieodpowiednimi kwalifi-

kacjami pracowników (odpowiednio 197 i 112 odpowiedzi) uniemożliwiają podej-

mowanie działań o charakterze innowacyjnym. Czynniki utrudniające o charakterze 

ekonomicznym postrzegane są jako zasadnicze w niemal każdym kraju, bez względu 

na aktualny poziom gospodarczy. 
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Tabela 4 

Struktura przedsiębiorstw przemysłowych badanej próby z punktu widzenia efektów  

aktywności innowacyjnej w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku 

Lp. Efekty aktywności innowacyjnej Liczba przedsiębiorstw 

1. zwiększenie asortymentu 264 

2. wejście na nowe rynki 127 

3. poprawa jakości 331 

4. zwiększenie elastyczności produkcji 115 

5. zwiększenie zdolności produkcyjnych 186 

6. obniżenie jednostkowych kosztów pracy 136 

7. 
ograniczenie jednostkowej materiało- i/lub energo-

chłonności produkcji 
69 

8. ograniczenie szkodliwości dla środowiska naturalnego 73 

9. wypełnienie przepisów i norm 74 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Biorąc pod uwagę efekty wprowadzanych nowych lub udoskonalonych pro-

duktów lub procesów, największa liczba firm, bo ponad 330 poprawiła ich jakość 

oraz doprowadziła do zwiększenia oferowanego asortymentu produkowanych wyro-

bów (264 odpowiedzi). Ponadto zauważono zwiększenie zdolności produkcyjnych 

(186 odpowiedzi), a część firm obniżyła jednostkowe koszty pracy (136). Przedsię-

biorcy w badanym okresie zauważyli ożywienie na rynkach, z związku z czym moż-

na się spodziewać poprawy ich kondycji finansowej. Należy jednak pamiętać, że bez 

równoległych wysiłków, mających na celu utrzymywanie poprawiającej się produk-

tywności oraz wydajności pracy obserwowane tendencje wzrostowe nie utrzymają 

się w czasie. Jest to spowodowane uzależnieniem od cyklu koniunkturalnego, który 

ma wpływ na lawinowo narastające problemy w obszarze racjonalizacji kosztów 

dopiero w sytuacji załamania sprzedaży. Może wówczas dochodzić do masowego 

zwalniania pracowników, ponieważ jest to najprostsza i jednocześnie najbardziej 

bolesna forma ograniczenia kosztów prowadzonej działalności. 

 

 

3. Wpływ źródeł, ograniczeń i efektów aktywności innowacyjnej na wprowa-

dzanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu Pomorza Zachodniego 

 

Wyniki badania ankietowego oraz przeprowadzone na jego podstawie mode-

lowanie probitowe pozwoliło określić, jaki wpływ na wymienione wyżej atrybuty 

innowacyjności mają źródła informacji, bariery i efekty aktywności innowacyjnej. 

Poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonego modelowania statystycznego.  

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego modelowania probitowego w od-

niesieniu do źródeł informacji na potrzeby działalności innowacyjnej przedsię-

biorstw (tab. 5), najważniejsze źródła wiedzy pochodzą z uczestnictwa w konferen-

cjach, targach i wystawach. Zanotowano aż 6 modeli istotnych statystycznie. Nie 

odnotowano jedynie pozytywnego wpływu tego źródła na ponoszenie nakładów na 
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środki trwałe oraz implementacji nowych lub udoskonalonych metod wytwarzania 

oraz systemów wspierających działalność produkcyjną.  

Kolejna grupa źródeł informacji o innowacjach pochodzi z jego otoczenia kon-

kurencyjnego, czyli od konkurentów, dostawców i klientów (odpowiednio 5, 4 i 2 

modele istotne statystycznie). Obserwowanie zachowań tych grup na rynku, ma 

nietrywialne znaczenie podczas realizacji procesu innowacyjnego. Może to sprzyjać 

poszerzaniu oferty w odniesieniu do asortymentu, jak również zapewnianiu wyso-

kiej jakości produktów oraz implementację nowych wyrobów i procesów technolo-

gicznych. 

Trzy modele istotnie statystycznie obliczono  dla zasobów wewnętrznych 

przedsiębiorstwa oraz zagranicznych jednostek badawczych jako źródeł wiedzy  

o rozwiązaniach technologicznych i nowych produktach oferowanych na rynku. 

Największą rolę można z pewnością przypisać zasobom ludzkim. To właśnie kre-

atywność i przedsiębiorczość pracowników może w sposób bezpośredni przyczynić 

się do zwiększenia możliwości implementacji dotychczas niestosowanych metod 

wytwarzania i systemów okołoprodukcyjnych. Z kolei transfer informacji z zagra-

nicznych jednostek badawczych może w sposób istotny przyczynić się do inwestycji 

w dotychczas niestosowane środki trwałe.  

Wśród źródeł informacji w działalności innowacyjnej, stowarzyszenia nauko-

wo-techniczne, szkoły wyższe i prasa branżowa w mniejszym stopniu zdają się 

przyczyniać do podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw niż podmioty 

z najbliższego otoczenia konkurencyjnego (konkurentów, dostawców czy klientów). 

Odnotowano wystąpienie dwóch modeli istotnych statystycznie w wypadku pierw-

szego z tych źródeł oraz jedynie po jednym w dwóch ostatnich przypadkach – tylko 

w odniesieniu do inwestycji w dotychczas niestosowane środki trwałe, w tym bu-

dynki, lokale i grunty oraz oprogramowanie komputerowe. 

W odniesieniu do czynników ograniczających prowadzenie działalności inno-

wacyjnej (tab. 6), wyniki przeprowadzonego badaniu wskazały, że jedynie kilka 

typów ograniczeń jest ważnych z punktu widzenia realizacji procesu innowacyjnego 

w ujęciu analizy probitowej. Z aktywnych w sferze innowacyjnej firm jedynie czyn-

nik „brak własnych środków finansowych” stanowił jednoznaczną barierę tego typu 

aktywności, o czym świadczą znaki przy parametrach. Zaskakujące są natomiast 

wyniki modelowania probitowego, które wskazały brak negatywnego wpływu kosz-

tów prowadzenia działalności innowacyjnej czy niepewności co do przewidywanego 

popytu podczas implementacji nowych lub udoskonalonych rozwiązań. Były to 

najważniejsze czynniki destymulujące aktywność innowacyjną według przedsię-

biorców (por. tab. 3). Mimo że czynniki te były najczęściej wskazywane jako ogra-

niczające aktywność innowacyjną, to przedsiębiorstwa wykazują ich pozytywne 

oddziaływanie na aktywność innowacyjną. Istnieje zatem sprzeczność. Identyczne 

zjawisko dotyczy również innych uwarunkowań, które wskazywane były przez 

przedsiębiorstwa – kwalifikacje personelu czy trudności w kooperacji. Sytuacja taka 

może być wywołana tym, że często pracownicy mają dużą wiedzę praktyczną na 

temat realizacji procesu innowacyjnego, dlatego przedsiębiorstwa są skłonne są 

ponosić ryzyko związane z jego realizacją mimo występujących ograniczeń. Poka-

zane powyżej ograniczenia nie obniżają zatem aktywności innowacyjnej przedsię-

biorstw przemysłowych, a wręcz przeciwnie – przyczyniają się do ponoszenia ryzy-
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ka i zwiększonego wysiłku dla osiągnięcia określonych celów organizacji, związa-

nych z implementacją nowych rozwiązań, ich finansowaniem czy też kooperacją  

w obszarze nowych technologii. 

 
Tabela 5  

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „źródła informacji dla innowacji” w modelach 

istotnych statystycznie, opisujących innowacyjność przemysłu mikro i małych przedsię-

biorstw w województwie zachodniopomorskim 

Źródło 

informacji 

 

Atrybut 

innowacyjno-

ści 

Źródła 

we-

wnętrzne 

w firmie 

Do-

stawcy 

Klien-

ci 

Konku-

renci 

Zagraniczne 

jednostki 

badawcze 

Szkoły 

wyż-

sze 

Konfe-

rencje, 

targi, 

wystawy 

Czasopi-

sma i 

publika-

cje 

branżowe 

Stowa-

rzyszenia 

nauko-

wo-

tech-

niczne 

Nakłady na 

B+R 
      

+,34x  

– 0,72 
  

Inwestycje w 

dotychczas 

niestosowane 

środki trwałe  

(w tym): 

   
+,36x  

+ 0,56 

1,08x  

+ 0,61 
   

+,61x  

+ 0,61 

a) budynki, 

lokale  

i grunty 

 
+,27x 

– 0,86 
 

+,38x  

– 0,87 

+,56x  

– 0,79 

+,70x  

–0,79 

+,31x  

– 0,88 
 

+,52x  

– 0,80 

b) maszyny i 

urządzenia 

techniczne 

 
+,25x 

+ 0,34 
 

+,31x  

+ 0,36 

+,94x  

+ 0,40 
    

Oprogramo-

wanie 

komputerowe 

      
+,34x  

 0,05 

+,39x  

 0,05 
 

Wprowadzenie 

nowych 

wyrobów 

  
+,38x 

+ 0,13 

+,43x  

+ 0,26 
  

+,23x  

+ 0,28 
  

Implementacja 

nowych 

procesów 

technologicz-

nych  

(w tym): 

+,34x  

+ 0,53 

+,34x 

+ 0,56 
    

+,27x  

+ 0,57 
  

a) metody 

wytwarzania 

+,29x  

– 0,12 

+,31x 

– 0,11 
       

b) systemy 

okołoproduk-

cyjne 

+,28x  

– 0,69 
 

+,25x 

– 0,72 

+,52x  

– 0,71 
  

+,31x  

– 0,69 
  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Wskazane ograniczenia są najliczniejszą grupą istotnych statystycznie modeli. 

Oddziaływanie negatywne – destymulujące aktywność innowacyjną jest opisane za 

pomocą pięciu modeli z parametrami istotnymi statystycznie w odniesieniu do braku 

środków własnych. Z kolei wpływ pozytywny na aktywność innowacyjną zaobser-

wowano w wypadku kosztów innowacji, kwalifikacji personelu, trudności w koope-

racji czy niepewności popytu, z liczbą odpowiednio: czterech modeli w odniesieniu 

do kosztów działalności innowacyjnej, po jednym w dwóch kolejnych ogranicze-

niach, dwóch w wypadku ostatniego ograniczenia. 
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Tabela 6 

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „czynniki utrudniające wprowadzanie innowacji”  

w modelach istotnych statystycznie, opisujących innowacyjność przemysłu mikro i małych 

przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim. 

Bariera 

innowacji 

 

Atrybut innowacyjno-

ści 

Brak własnych 

środków 

finansowych 

Koszty innowa-

cji 

Kwalifikacje 

personelu 

Trudności  

w kooperacji 

Niepewny 

popyt 

Nakłady na B+R -,23x  0,49 +,26x  0,74    

Inwestycje w dotych-

czas niestosowane 

środki trwałe (w tym): 

 +,40x + 0,43    

a) budynki, lokale  

i grunty 
-,29x  0,64 +,24x  0,91 +,48x  0,83 +,73x  0,83  

b) maszyny i urządze-

nia techniczne 
 +,33x + 0,25    

Oprogramowanie 

komputerowe 
-,28x + 0,20    +,34x  0,05 

Wprowadzenie nowych 

wyrobów 
-,23x + 0,47     

Implementacja nowych 

procesów technolo-

gicznych (w tym): 

     

a) systemy okołopro-

dukcyjne 
-,29x  0,44    +,25x  0,66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Implementacja nowych, innowacyjnych rozwiązań wpływa w znacznym stop-

niu na osiąganie wielu pozytywnych efektów (tab. 7). Niemal wszystkie atrybuty 

innowacyjności zapewniają zwiększanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. 

Nie zachodzi jedynie relacja statystycznie istotna między ponoszeniem nakładów na 

oprogramowanie komputerowe, a tym efektem. Podobnie jest w przypadku związa-

nym z produkcją, a konkretnie zwiększeniem elastyczności produkcji. Jedynie inwe-

stycje w środki trwałe nie przyczyniają się do zwiększenia elastyczności produkcji.  

Ponadto, w wypadku inwestycji w lokale i grunty oraz implementacji systemów 

wspierających w przedsiębiorstwie nie mają one statystycznie istotnego wpływu na 

wytwarzanie wyrobów o lepszej jakości. Pozostałe atrybuty innowacyjności aktyw-

nie wspierają osiąganie tego efektu działalności innowacyjnej. 

W wyniku prowadzenia działalności innowacyjnej w większości atrybuty in-

nowacyjności prowadzą do  wejścia przedsiębiorstw na nowe rynki. Nie jest to za-

skakujące, ponieważ poszerzanie działalności często wymaga zwiększania produkcji 

(wraz z powiększaniem parku maszynowego), jak również budowanie bazy sprzeda-

żowej na nowych rynkach. Nie zachodzi jedynie relacja między implementacją 

systemów okołoprodukcynych oraz systemów wspierających, a efektem w postaci 

wejścia z produktem na nowe rynki. 

Aktywność innowacyjna w wielu obszarach przynosi pozytywny efekt w od-

niesieniu do ograniczania szkodliwości dla środowiska naturalnego. Nie stwierdzo-

no jednak działań proekologicznych w wyniku wdrażania systemów wspierających  

i okołoprodukcyjnych w badanych przedsiębiorstwach.  

Działalność innowacyjna w najmniejszym stopniu miała wpływ na osiągnięcie 

efektu w postaci obniżenia jednostkowego kosztu pracy. Stymulowały je jedynie 
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implementacja nowych wyrobów i procesów), a konkretnie implementacja syste-

mów wspierających produkcję oraz okołoprodukcyjnych.  

 
Tabela 7  

Postać probitu przy zmiennej niezależnej „efekty aktywności innowacyjnej” w modelach 

istotnych statystycznie, opisujących innowacyjność przemysłu mikro i małych przedsię-

biorstw w województwie zachodniopomorskim. 

Efekt 

działal-

ności 

innowa-

cyjnej 

 

 

Atrybut 

innowa-

cyjności 

Zwięk

szenie 

asor-

tymen-

tu 

Wejście 

na nowe 

rynki 

Poprawa 

jakości 

Zwięk-

szenie 

ela-

styczno-

ści 

produk-

cji 

Zwięk-

szenie 

zdolno-

ści 

produk-

cyjnych 

Obniże-

nie 

jednost-

kowych 

kosztów 

pracy 

Ograni-

czenie 

jednost-

kowej 

materia-

ło- i/lub 

energo-

chłon-

ności 

produk-

cji 

Ograni-

czenie 

szko-

dliwości 

dla 

środo-

wiska 

natural-

nego 

Wypeł

peł-

nienie 

prze-

pisów 

i norm 

Nakłady 

na B+R 
 

+,46x  

 0,71 

+,38x  

 0,83 

+,41x 

 0,68 

+,53x  

 0,79 
   

+,49x 

 0,66 

Inwe-

stycje w 

dotych-

czas 

niesto-

sowane 

środki 

trwałe 

(w tym): 

 
+,31x  

+ 0,57 

+,45x  

+ 0,38 
 

+,44x  

+ 0,50 
 

+,54x  

+ 0,58 

+,45x  

+ 0,59 
 

a) 

budynki, 

lokale i 

grunty 

 
+,35x  

 0,85 
  

+,39x  

 0,91 
  

+,42x  

 0,83 
 

b) 

maszy-

ny i 

urzą-

dzenia 

tech-

niczne 

+,27x  

+ 0,30 

+,28x  

+ 0,37 

+,41x  

+ 0,18 
 

+,40x  

+ 0,30 
 

+,57x  

+ 0,36 

+,50x  

+ 0,37 
 

Opro-

gramo-

wanie 

kompu-

terowe 

 
+,45x  

 0,03 

+,36x  

+ 0,15 

+,29x  

+ 0,01 
   

+,39x  

+ 0,02 

+,36x 

+ 0,02 

Wpro-

wadze-

nie 

nowych 

wyro-

bów 

+,73x  

+ 0,03 

+,34x  

+ 0,28 

+,71x  

 0,05 

+,52x  

+ 0,26 

+,31x  

+ 0,25 
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Imple-

menta-

cja 

nowych 

proce-

sów 

techno-

logicz-

nych (w 

tym): 

+,32x  

+ 0,51 
 

+,69x  

+ 0,28 

+,66x  

+ 0,55 

+,59x  

+ 0,49 

+,31x  

+ 0,59 

+,99x  

+ 0,58 

+,91x  

+ 0,58 

+,43x 

+ 0,61 

a) 

metody 

wytwa-

rzania 

+,52x  

 0,25 

+,46x 

 0,11 

+,71x  

 0,43 

+,52x  

 0,11 

+,63x  

 0,21 

+,25x  

 0,06 

+,78x  

 0,09 

+,55x  

 0,07 
 

b) 

systemy 

około-

produk-

cyjne 

+,30x  

 0,72 
 

+,25x  

 0,72 

+,41x  

 0,66 

+,33x  

 0,69 

+,26x  

 0,64 
  

+,39x 

 0,63 

c) 

systemy 

wspiera-

jące 

   
+,30x  

 0,97 

+,26x  

 1,00 
    

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

 

Podsumowanie 

 

Prowadzone badania wskazują na kilka pozytywnych zjawisk występujących  

w regionalnym systemie przemysłowym województwa mazowieckiego. Przedsię-

biorstwa przemysłowe w latach 2009–2011 jako najistotniejsze źródła informacji  

o innowacjach wskazywały konferencje, targi i wystawy, konkurencję i dostawców. 

Otoczenie konkurencyjne było tym samym najważniejszym czynnikiem, w sposób 

znaczny wpływającym na aktywność innowacyjną badanych podmiotów, związaną 

z nakładami inwestycyjnymi na innowacje oraz dotyczącymi wytwarzania nowych 

lub udoskonalonych wyrobów, jak również implementacji nowych procesów tech-

nologicznych oraz tych niezwiązanych bezpośrednio z produkcją. 

W aspekcie ograniczeń działalności innowacyjnej, przesłanki płynące z prze-

prowadzonych analiz pokazują, że w ujęciu bezwzględnym, głównie wskazywaną 

destymulantą realizacji procesów aktywności innowacyjnej są zbyt wysokie koszty 

związane z wdrażaniem nowych i udoskonalonych rozwiązań. To ograniczenie,  

w połączeniu z brakiem odpowiedniej ilości środków własnych oraz niepewnością 

przyszłego popytu, uniemożliwia bądź utrudnia prowadzenie oraz aktywizację dzia-

łalności innowacyjnej. Analizując przeprowadzone modelowanie statystyczne, mo-

żemy wykazać, że postrzeganie ograniczeń aktywności innowacyjnej tylko w ujęciu 

absolutnym nie tylko jest niewystarczające, ale może być nawet błędne. Wygenero-

wane modele z parametrami statystycznie istotnymi wskazały, że jedynie zmienna 

„brak środków własnych” oddziałuje na omawiane procesy w sposób negatywny.  

W innych przypadkach: niepewność popytu, trudności w kooperacji, koszty innowa-

cji czy kwalifikacje pracowników, wskazują  pozytywne oddziaływanie. Nie mogą 

być one zatem zasadniczym ograniczeniem działalności innowacyjnej. 

Powyższe analizy pozwalają na postawienie wniosku, że nie każde ogranicze-

nie, jakie zostało sformułowane w literaturze przedmiotu, będzie w sposób nega-
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tywny oddziaływać na realizację procesów innowacyjnych. Podmioty funkcjonujące 

na rynku pozostają pod wpływem oddziaływania różnorodnych uwarunkowań  

o charakterze pozytywnym oraz/lub negatywnym. Znaczna część z nich, oznaczona 

z założenia, jako destymulująca może mieć odmienny charakter. Analiza tych zja-

wisk może wpływać na perspektywę kierunków skutecznej polityki innowacyjnej na 

szczeblu regionalnym.  

W regionie Pomorza Zachodniego zauważa się pozytywne oddziaływanie efek-

tów aktywności innowacyjnej. W ujęciu bezwzględnym, szczególnie wskazywano 

na poprawę jakości produktów, zwiększenie asortymentu czy zdolności produkcyj-

nych. Biorąc pod uwagę fakt, że wyżej wymienione efekty wystąpiły w większości 

badanych podmiotów, należałoby zastanowić się w jaki sposób efekty mogą roz-

przestrzenić się na resztę przedsiębiorstw działających w regionie. Modelowanie 

probitowe potwierdziło wyniki badania w ujęciu bezwzględnym. Największe od-

działywanie (największa liczba modeli istotnych statystycznie) dotyczyła bowiem 

oddziaływania atrybutów innowacyjności na zwiększenie zdolności produkcyjnych, 

ale także poprawę jakości wyrobów, zwiększenie elastyczności produkcji czy wej-

ście na nowe rynki. 

Analiza omówionych zjawisk powinna wpływać na sposoby postrzegania poli-

tyki innowacyjnej pod kątem jej kierunków oraz skuteczności, zaczynając od szcze-

bla regionalnego. Pomogłoby to odpowiedzieć na pytanie, na ile instrumenty obec-

nej polityki innowacyjnej są efektywne, na ile wspierają działania proinnowacyjne 

przedsiębiorstw, a może czy próbują zwalczać problemy, które nie istnieją? 
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SOURCES, OBSTACLES AND EFFECTS OF INNOVATION ACTIVITIES  

IN THE WESTERN POMERANIA REGION 

 

Summary 

 

The aim of the study was to determine the significance of the use of probit modeling 

and the impact of sources and barriers to innovation activity and to determine its effects, in 

particular investments in innovations 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 parties, and both the source and the barriers can be 

influenced in different directions. The research was made among 544 micro and small 

industrial enterprises in Western Pomerania region in 2009-11. 

 

Keywords: innovativeness, micro and small enterprises, industry, region 
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WYBRANE ASPEKTY INNOWACYJNOŚCI  

PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH I NIERODZINNYCH  

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

 

 

Streszczenie 

 

W pierwszej części artykułu zaprezentowano informacje i dane wtórne oraz de-

finicyjne, dotyczące specyfiki firm rodzinnych w Polsce. Przede wszystkim wskaza-

no ich unikatowe cechy jako podmiotów rynkowych. Dalsza część artykułu zawiera 

analizę porównawczą innowacyjności firm rodzinnych i nierodzinnych w woje-

wództwie lubelskim. Główne konkluzje płynące z badań wykazały, że nie występują 

zauważalne różnice w poziomie i sposobach wdrażania innowacji firm rodzinnych 

oraz nierodzinnych.  

 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa rodzinne, przedsiębiorczość, innowacje 

 

 

Wprowadzenie 

 

W wielu systemach gospodarczych przedsiębiorstwa rodzinne traktowane są 

jako odrębna grupa podmiotów (segment). Uważa się, że wpływ członków rodziny 

na ich funkcjonowanie, międzypokoleniowa perspektywa rozwoju oraz wzajemne 

przenikanie klasycznych funkcji zarządczych z wartościami rodzinnymi, tworzą 

unikatowe wartości w sensie ekonomicznym. Z punktu widzenia systemowego  

w przedsiębiorstwie rodzinnym wyróżnia się trzy podsystemy: rodzinny, gospodar-

czy (firma) oraz własnościowy
1
. Występujące między nimi zależności pozwalają na 

zdefiniowanie różnych ról, które w przedsiębiorstwie mogą potencjalnie odgrywać 

poszczególni członkowie rodziny (rys.1). 

 

                                                           
1 D.T. Jaffe, Working whit ones your love: Conflict resolution and problem solving strategies 

for a successful business, Barkley, CA, Conari, 1990, s. 27. 
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Rodzina 

[R]
Firma [F]

Własność [W]

RF

FWRW

RF

W

Członkowie rodziny pracują 

w przedsiębiorstwie, lecz nie posiadają praw 

własności

Osoby spoza rodziny pracują 

w przedsiębiorstwie i jednocześnie posiadają 

prawa własności do części przedsiębiorstwa 

rodzinnego

Członkowie rodziny posiadają własność 

przedsiębiorstwa lecz, w nim nie pracują

Członkowie rodziny pracują 

w przedsiębiorstwie oraz jednocześnie 

posiadają prawa własności do 

przedsiębiorstwa rodzinnego

 

Rysunek 1. Zależność między podsystemami w przedsiębiorstwie rodzinnym 

Źródło: K.E. Gersick, M. McCollom Hampton, I. Lansberg, Generation to Genera-

tion Life Cycles of the Family Business, Harvard Business School Press, Bos-

ton 1997, s. 6. 

 

Wskazana powyżej koegzystencja trzech zbiorów wartości znalazła swoje od-

zwierciedlenie w sformułowanych przez różnych badaczy definicjach przedsiębior-

stwa rodzinnego. Według definicji amerykańskiej za rodzinne uznaje się przedsię-

biorstwo o dowolnej formie prawnej, którego kapitał w całości lub decydującej 

części znajduje się w posiadaniu rodziny, przynajmniej jeden jej członek wywiera 

decydujący wpływ na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą z zamia-

rem trwałego utrzymania przedsiębiorstwa w rękach rodziny
2
. Według innej kon-

cepcji – przedsiębiorstwo rodzinne to podmiot, w którym pracuje co najmniej dwóch 

członków rodziny, sprawując kontrolę nad zarządzaniem i finansami, a sukcesja 

miała miejsce lub jest planowana
3
. Zgodnie z definicją podaną przez PARP, w pol-

skiej praktyce gospodarczej charakter rodzinny ma dowolna firma z sektora mikro, 

małych lub średnich przedsiębiorstw, o dowolnej formie prawnej, zarejestrowana  

i działająca w Polsce, w której wspólnie pracuje co najmniej dwóch członków ro-

dziny, co najmniej jeden członek rodziny ma istotny wpływ na zarządzanie przed-

siębiorstwem oraz członkowie rodziny posiadają znaczące (większościowe) udziały

                                                           
2 P.A. Friskhoff, Understanding family business: what is a family business, Oregon State 

University, Austin Family Business Program, 15 April, 1995, frishkoffbus.orst.edu. 
3 K. Ashley-Cotleur, Family business and relationship marketing: the impact of relationship 

marketing in second generation family business, Frostburg State University, www.usabe.org. 

Członkowie rodziny pracują w przedsiębior-

stwie, lecz nie mają praw własności 

Osoby spoza rodziny pracują w przedsiębior-

stwie i jednocześnie mają prawa własności do 

części przedsiębiorstwa rodzinnego 

Członkowie rodziny pracują w przedsiębior-

stwie oraz jednocześnie mają prawa własności 

do przedsiębiorstwa rodzinnego 

Członkowie rodziny są właścicielami przed-

siębiorstwa, lecz w nim nie pracują 
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w przedsiębiorstwie
4
. Zaproponowana definicja jest więc analogiczna do stosowa-

nych w krajach o dłuższych tradycjach funkcjonowania biznesu rodzinnego, podob-

nie jak w tych krajach, działalność tych firm oparta jest na połączeniu wartości ro-

dzinnych, zarządczych oraz właścicielskich, będących kluczowymi wyróżnikami 

przedsiębiorstwa. 

Wśród cech wyróżniających sektor firm rodzinnych w gospodarce wskazuje się 

przede wszystkim
5
: 

 w firmach rodzinnych wszechstronność i tendencja do działań organizatorskich 

dominują nad działalnością pionierską, mają niższą skłonność do ponoszenia 

ryzyka, mniejsze zainteresowanie innowacjami i wzrostem, 

 są bardziej zorientowane na siebie i zamknięte, bardziej hermetyczna jest ich 

struktura własności oraz zachowują większą kontrolę działalności, 

 są mniej skłonne do korzystania z doradców zewnętrznych, 

 cechuje je tendencja do płacenia wyższych wynagrodzeń pracownikom oraz 

większa troska o ich satysfakcję, 

 są konserwatywne w swoich zachowaniach operacyjnych i strategicznych, 

 przeciętnie są starsze od nierodzinnych (badania prowadzone w UK), 

 średni okres sprawowania władzy jest w nich dłuższy niż w nierodzinnych 

(badania prowadzone w UK). 

Niektóre z wymienionych grup czynników wyróżniających przedsiębiorstwa 

rodzinne na tle gospodarki okazały się interesujące w kontekście badań prowadzo-

nych w ramach projektu badawczego MNiSW nr NN 113 303038 o roboczym tytu-

le: Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw  

w województwie lubelskim. Zgromadzone wyniki dały podstawę do weryfikacji tezy 

mówiącej, że przedsiębiorstwa rodzinne cechuje niższa skłonność do podejmowania 

ryzyka, większy konserwatyzm działania oraz słabsza orientacja proinnowacyjna. 

Pozwoliły także skonfrontować czy firmy rodzinne funkcjonujące w województwie 

lubelskim, analogicznie do firm europejskich, mniej chętnie sięgają po wsparcie 

doradców zewnętrznych. 

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań ponad 34,0% podmiotów gospodar-

czych zadeklarowało charakter rodzinny. Główną cechą determinującą „rodzinność” 

okazały się relacje kapitałowe. Ponad 9 na 10 firm pozostawało pod kontrolą rodzi-

ny, a w 90 jednostkach (86,5%) członkowie rodziny okazali się jedynymi właścicie-

lami (por. tab. 1). Warto zwrócić uwagę, że w siedmiu podmiotach (6,7%), deklaru-

jących charakter rodzinny całość kapitałów pozostawała we władaniu osób spoza 

rodziny. Rodzinność utożsamiana była więc wyłącznie z wpływem na procesy decy-

zyjne. 

Drugi, klasyczny obszar decydujący o rodzinności przedsiębiorstw, tj. struktura 

zarządzania również prezentowała znaczny poziom „rodzinności”. Prawie w 89,0% 

podmiotów we władzach zasiadali członkowie rodziny, z czego 53,5% stanowiły 

osoby płci żeńskiej. Zarządy firm rodzinnych liczyły najczęściej dwie lub trzy osoby 

                                                           
4
 Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, raport PARP, Warszawa 2009, 

s. 52. 
5 Por. Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, red. J. Jeżyk, W. Popczyk,  

A. Winnoicka-Popczyk, Difin, Warszawa 2004, s. 28. 
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(42,1%). Niewiele rzadziej występowały zarządy jednoosobowe (39,5%) – por.  

tab. 2. 

 
Tabela 1  

Struktura własnościowa badanych przedsiębiorstw rodzinnych (n = 135) 

Wyszczególnienie 
Udział w kapitałach  

własnych (%) 
W tym 100% udziałów w kapitałach własnych 

Członkowie rodziny 93,3 86,5 

Członkowie spoza rodziny 13,5 6,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

 
Tabela 2 

Struktura zarządcza przedsiębiorstw rodzinnych (n = 395) 

Liczba członków władz Członkowie zarządu ogółem (%) 
Z tego członkowie rodziny 

(%) 

1 39,5 38,6 

2–3 42,1 34,2 

3–5 14,0 13,2 

Powyżej 5 4,4 2,6 

Razem 100,0 88,6 

Średnia liczba członków władz  

(średnia ważona) 
1,9 1,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

Przeciętna liczba członków zarządu to prawie dwie osoby, z czego średnio 1,8 

– to członkowie rodziny. Zdecydowana większość badanych, ponad 91%, nie miała 

organów nadzorczych. Wśród nielicznych firm, które w swoich strukturach miały 

organ nadzorczy, 70% składów osobowych tworzonych było przez członków rodzin, 

wśród których przeważały osoby płci żeńskiej. 

Systemowy model przedsiębiorstwa rodzinnego, przedstawiony na rysunku  

1, poddano weryfikacji w lubelskich realiach gospodarczych. Na podstawie wyni-

ków badań podjęto próbę ustalenia częstości występowania poszczególnych podsys-

temów w przedsiębiorstwach rodzinnych. W całej badanej grupie znalazły się trzy 

podmioty dające się zaliczyć do podsystemu oznaczonego RF, tzn. członkowie ro-

dziny zajmowali w nich kierownicze stanowiska i jednocześnie nie mieli udziałów 

lub praw własności do tych firm. W sześciu podmiotach członkowie rodziny mieli 

kontrolę nad kapitałem, lecz nie zasiadali w organach zarządzających (podsystem 

RW), a w siedmiu firmach właścicielami i jednocześnie członkami władz były oso-

by spoza kręgu rodzinnego (podsystem FW) – por. rys. 2. 
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Rodzina [R] Firma [F]

Własność [W]

RF

3 podmioty

3,0%

FW 

7 podmiotów

6,9%

RFW

85 podmioty

84,2%
RW 

6 podmiotów

5,9%

 

Rysunek 2. Podsystemy w przedsiębiorstwach rodzinnym na przykładzie badanej grupy  

(n = 101) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

Zdecydowanie przeważały przedsiębiorstwa (85 jednostek), w których zidenty-

fikowano najszerszy model zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym, tj. łączący 

role rodzinne z właścicielskimi i zarządczymi (podsystem RFW). Można więc 

uznać, że jest on więc charakterystyczny i typowy dla firm rodzinnych w wojewódz-

twie lubelskim. 

Analizowane przedsiębiorstwa rodzinne nieco tylko niżej oceniły poziom swo-

jej nowoczesności i innowacyjności (2,95) w porównaniu do firm nierodzinnych 

(2,97)
6
. Również rozkład częstości wskazań dla poszczególnych wariantów skali 

nowoczesności firm rodzinnych i nierodzinnych wykazuje bardzo duże podobień-

stwo. Korelacja liniowa między adekwatnymi odsetkami wskazań przekroczyła 

98,0%, co oznacza, że różnice w poziomie postrzegania własnej innowacyjności 

wśród firm rodzinnych i nierodzinnych są bardzo małe i nie przekroczyły 2,0% (por. 

rys 3). 

Badane przedsiębiorstwa w zbliżony sposób rozumieją definicję innowacji, 

większość kojarzyła ją z działaniami związanymi z zastosowaniem nowych rozwią-

zań technologicznych organizacyjnych i/lub wdrażaniem nowych produktów oraz 

usług. Pogląd taki wyraziło 45,0% reprezentantów firm rodzinnych i 51,0% niero-

dzinnych (por. rys. 4). 

Zdaniem 28,0% firm rodzinnych i 24,0% nierodzinnych, innowacje to prace 

związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowa-

niem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług, lub wprowadze-

nie unowocześnionego procesu dystrybucji. W opinii 15,6% firm rodzinnych oraz 

15,4% nierodzinnych innowacje to przekształcenie istniejących możliwości w nowe 

                                                           
6 Zastosowano skalę: 1 – całkowicie przestarzałe; 6 – może być zaliczone do sfery High-Tech. 
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idee i wprowadzeniu ich do praktycznego zastosowania, a około 10,0% wyraziło 

zdanie, że jest to zastosowanie nowej wiedzy w procesie produkcji.  

 

 
Rysunek 3. Porównanie czystości wskazań różnych wariantów stopnia nowoczesności firm 

rodzinnych i nierodzinnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

 

Rysunek 4. Percepcja definicji innowacyjności przez przedsiębiorstwa rodzinne i nierodzinne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

Z badanych podmiotów zaledwie jedna firma rodzinna zadeklarowała, że nie 

wdrażała żadnych innowacji. Wśród firm rodzinnych najczęściej wdrażane były 

innowacje technologiczne (21,5%), firmy nierodzinne koncentrowały się natomiast
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na innowacjach o charakterze marketingowym (20,8%). Na drugim miejscu pod 

względem częstości wdrożeń, podmioty zamieniły się rodzajem innowacji – w ro-

dzinnych występowały marketingowe (19,3%), a w nierodzinnych technologiczne 

(17,3%) – rys. 5. Pomimo zarysowanego zróżnicowania, obydwie grupy wykazują 

względnie duże podobieństwo (statystyczny brak zróżnicowania na poziomie α = 

0,05) oraz wysoką i zbliżoną skalę innowacyjności. 

 

 

Rysunek 5. Innowacje wdrażane przez firmy rodzinne i nierodzinne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

Omówione powyżej, relatywnie duże podobieństwo poziomu nowoczesności 

i innowacyjności obydwu badanych grup podmiotów stoi w opozycji do wyników 

badań przeprowadzonych przez Doncklesa i Frohlicha, z których wynikało, że prze-

ciętne europejskie firmy rodzinne są w mniejszym stopniu zainteresowane innowa-

cyjnością niż ich nierodzinne odpowiedniki
7
. W polskich realiach teza ta jak widać 

nie znalazła potwierdzenia, co może być wynikiem ogólnie niskiego poziomu inno-

wacyjności przedsiębiorstw.  

Zarówno dla przedsiębiorstw rodzinnych, jak i nierodzinnych dominujące ba-

riery występujące podczas wdrażania innowacji, to niedostateczne zaplecze kapita-

łowe, niesprzyjające przepisy oraz opór wśród pracowników. Zbyt duża obawa, że 

powzięte działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów stanowi zauważalnie 

większy problem firm rodzinnych. Brak wsparcia instytucjonalnego we wdrażaniu 

innowacji w wypadku firm rodzinnych ma także wyraźnie większe znaczenie (por. 

rys. 6).  

 

                                                           
7 R. Donckles, E. Frohlich, Are family businesses really different? European experiences from 

STRATOS, „Family Business Review” 1991, vol. 7, nr 2, s. 149–160. 
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Rysunek 6. Bariery wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach rodzinnych i nierodzinnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

  

Zwłaszcza podniesiony problem ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia inno-

wacyjnego wydaje się przybliżać profil polskiej firmy rodzinnej do jej odpowiedni-

ków w innych krajach europejskich. Zgodnie z przytaczanymi już wynikami badań
8
, 

podmioty te wykazują niższą skłonność do ryzyka, większą zachowawczość i kon-

serwatyzm działań. Uogólniając, średnio na jedno przedsiębiorstwo rodzinne przy-

padały prawie trzy zidentyfikowane bariery, a na nierodzinne – 2,4. Przyjmując 

założenie, że większa liczba zidentyfikowanych i wskazanych barier wdrażania 

innowacji ma dodatnią korelację z poziomem „lęku” podmiotu deklarującego, moż-

na sądzić, że przedsiębiorstwa rodzinne wykazują generalnie wyższy poziom obaw 

związanych z niepowodzeniem procesu innowacyjnego. Wyniki w tym wypadku 

również potwierdzają tezę o większej zachowawczości przedsiębiorstw rodzinnych 

działających na rynku. 

Przedsiębiorstwa rodzinne nieco gorzej oceniają swój poziom wiedzy o róż-

nych instrumentach, które mogą potencjalnie wykorzystać w procesach finasowania 

lub wsparcia rozwiązań innowacyjnych. Posługując się skalą czteropunktową,  

w której 0 oznacza zupełny brak wiedzy na dany temat, a 3 wiedzę ponadprzeciętną, 

przedsiębiorstwa rodzinne oceniły średnio swoją wiedzę na 0,95 pkt, a nierodzinne 

na 1,05 pkt. W obu grupach nie zostały zauważone istotne różnice w poziomie per-

cepcji analizowanych instrumentów. Najwyższy ich poziom dotyczy kredytów  

i pożyczek, kapitałów własnych oraz leasingu. Na drugim biegunie znajdują się 

natomiast fundusze VC, kapitały hybrydowe oraz Anioły Biznesu (rys. 7). 

                                                           
8Por. Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, red. J. Jeżyk, W. Popczyk,  

A. Winnoicka-Popczyk, Difin, Warszawa 2004, s. 28. 
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Rysunek 7. Samoocena wiedzy o instrumentach wspierających innowacje wśród przedsiębior-

stwach rodzinnych i nierodzinnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

  

Pomimo nieznacznych różnic, nieco słabsza samoocena wiedzy związanej 

z instrumentami finansowania i wsparcia działalności zaobserwowana wśród firm 

rodzinnych może potwierdzać tezę o większym stopniu ich izolacji i zamknięciu  

w porównaniu do nierodzinnych, o czym wspomniano chociażby w badaniach pro-

wadzonych przez J. Welscha
9
. 

Przedsiębiorstwa rodzinne wyrażają zdecydowanie wyższą chęć korzystania  

z zewnętrznych firm doradczych oraz konsultantów, którzy mogliby wesprzeć ich 

działania związane z poszukiwaniem środków na finansowanie innowacji. Potrzebę 

tego rodzaju zadeklarowało 2/3 firm rodzinnych, gdy wśród nierodzinnych deklara-

cję tego rodzaju złożył co drugi podmiot (rys. 8).  

Wyniki badań nie potwierdziły w związku z tym innej z tez sformułowanych 

przez Doncklesa i Frohlicha, w której dowodzono, że podmioty z grupy family busi-

ness są mniej skłonne do korzystania z doradców zewnętrznych
10

. Otwiera to więc 

interesującą przestrzeń do ewentualnych dalszych prac badawczych, które pozwoli-

łyby na wyodrębnienie czynników stojących u podłoża tego rodzaju postaw i różnic 

między badanymi grupami przedsiębiorców. 

 

                                                           
9 J. Welsch, Family enterprises in the United Kingdom, the Federal Republic of Germany, 

and Spain: a transnational comparison, „Family Business Review” June 1991, vol. 4,  

s. 191–203. 
10 R. Donckles, E. Frohlich, Are family businesses really different?…, s. 149–160. 
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Rysunek 8. Potrzeba korzystania z doradców zewnętrznych wśród przedsiębiorstw rodzin-

nych i nierodzinnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

Ocena różnych deklaracji i postaw związanych z problematyką innowacji po-

zwoliła na wyodrębnienie behawioralnych czynników postaw proinnowacyjnych 

(analizie poddano czynniki zaliczone do I i III kwartyla)
11

. Zarówno przedsiębior-

stwa rodzinne, jak i nierodzinne zadeklarowały zgodnie, że innowacje podnoszą 

konkurencyjność, lecz firmy ich nie wdrażają, gdyż brakuje im na nie środków. 

Ponadto przedsiębiorstwa rodzinne inspirują się innowacyjnością konkurentów,  

a nierodzinne wskazały, że innowacje są potencjalnym źródłem poprawy rentowno-

ści (tab. 3). 

Badane podmioty w minimalnym stopniu zgodziły się ze stwierdzeniem, że 

„każdy przedsiębiorca jest innowacyjny”. W niewielkim stopniu także zgodziły się  

z sugestią, że firmy unikają innowacji, gdyż zakłócają one ich działalność operacyj-

ną oraz nie podzielają poglądu, że małe firmy są bardziej innowacyjne niż duże.  

Przeprowadzona gradacja stwierdzeń pozwoliła na wyodrębnienie „czynników 

tła” warunkujących wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Okazało się, że do naj-

ważniejszych należą „twarde” przesłanki ekonomiczne, jak wzrost konkurencyjności 

oraz poprawa rentowności, wspierane ewentualnie inspiracjami płynącymi od kon-

kurentów. Główną barierą we wdrażaniu okazał się natomiast ograniczony dostęp do 

kapitału, potwierdzając tym samym zidentyfikowaną główną przeszkodę występują-

cą w procesach innowacyjnych. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 W ocenie percepcji zastosowano skalę: 1 – całkowicie się nie zgadzam do 6 – całkowicie 

się zgadzam. W tabeli zebrano wartości przeciętne. 
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Tabela 3 

Postawa przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych wobec różnych problemów  

związanych z innowacyjnością 

Wyszczególnienie Rodzinne Nierodzinne 

Innowacje podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstw 4,77** 4,63** 

Innowacyjność konkurentów mojej firmy inspiruje nas do wdra-

żania innowacji 
4,50** 3,93 

Firmy nie wdrażają innowacji, bo brak im środków na ich sfi-

nansowanie 
4,47** 4,47** 

Aby wdrażać innowacje trzeba mieć skłonność do podejmowa-

nia ryzyka 
4,30 4,24 

Innowacje zwiększają rentowność przedsiębiorstw 4,13 4,26** 

Innowacyjność moich dostawców lub odbiorców mojej firmy 
inspiruje nas do wdrażania innowacji 

3,99 3,62 

Wdrażanie innowacji jest bardzo ryzykowne 3,68 3,72 

Menedżerów najwyższego szczebla zarządzania naszą firmą 

cechuje duża otwartość na innowacje w działalności gospodar-
czej 

3,54 3,43 

Menedżerów najwyższego szczebla zarządzania naszą firmą 

cechuje duża skłonność do podejmowania ryzyka  
w działalności gospodarczej 

3,13 3,28 

Mniejsze firmy są bardziej innowacyjne niż większe 3,10* 3,15* 

Firmy nie wdrażają innowacji, bo zakłócają one działalność 

operacyjną 
2,91* 3,11* 

Każdy przedsiębiorca jest innowacyjny 2,80* 2,49* 

*Kwartyl I < 3,12 < 3,24 

**Kwartyl III > 4,34 > 4,25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

 

 

Podsumowanie 

  

Przedsiębiorstwa rodzinne niezaprzeczalnie mają unikatowe cechy, pozwalają-

ce wyodrębnić je na tle systemu gospodarczego kraju. Łącząc wartości rodzinne 

i biznesowe tworzą unikatowe wartości ekonomiczne. Mimo jednak występowania 

wyraźnej specyfiki zarządczej i właścicielskiej, sposób ich funkcjonowania na rynku 

nie odbiega zasadniczo od innych podmiotów gospodarczych. W szczególności 

innowacyjność firm rodzinnych wykazuje poziom zbliżony do średniej rynkowej 

zaobserwowanej na obszarze województwa lubelskiego. W zbliżony sposób rozu-

mieją pojęcie innowacji i innowacyjność, można jednak zauważyć nieco większą 

skalę ich zachowawczości. Wyrażają więcej obaw związanych z ewentualnym nie-

powodzeniem wdrożeń proinnowacyjnych. Wyższy poziom lęku wydaje się być 

naturalną konsekwencją wzajemnego przenikania wartości rodzinnych z zachowa-

niami przedsiębiorczymi. W ich wypadku ewentualne niepowodzenie w sferze eko-

nomicznej będzie wywierało nie tylko negatywne skutki o charakterze czysto eko-

nomiczno-finansowym, lecz również społeczno-rodzinnym.  

Badane przedsiębiorstwa rodzinne chętniej od nierodzinnych korzystają ze 

wsparcia doradców zewnętrznych, czym wykazują odmienność od zachowań zaob-

serwowanych w innych krajach. Wytłumaczeniem może być w tym wypadku połą-

czenie cech rodzinnych i biznesowych przedsiębiorstwa, które rzutują na jego od-
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mienność od firmy nierodzinnej. Można sobie wyobrazić, że podjęcie decyzji pro-

wadzi do konfliktu między zarządzającymi (decydentami). W organizacji nierodzin-

nej osoba postawiona wyżej w hierarchii ma możliwość arbitralnego przeforsowania 

decyzji niezależnie od stopnia niezadowolenia osób znajdujących się niżej. Nato-

miast, gdy zarządzający są członkami jednej rodziny, sytuacja jest znacznie bardziej 

skomplikowana. Narzucenie decyzji przez jednego członka rodziny, stojącego wyżej 

w hierarchii organizacji, będzie pociągało za sobą również skutki „rodzinne” (pro-

blemy firmy wywierały będą wpływ na atmosferę rodzinną). W takiej sytuacji wy-

godniej jest „odwołać się do zewnętrznego mediatora”, który pozwoli podjąć decy-

zję w sposób odizolowany od członków rodziny, powodując złagodzenie sytuacji 

konfliktowych. 

Reasumując, przedsiębiorstwa rodzinne w województwie lubelskim objęte ba-

daniem, poza niektórymi obszarami i sposobami zachowań, nie różnią się znacząco 

od firm nierodzinnych. Może to być spowodowane zarówno krótszą tradycją family 

business w Polsce, w porównaniu zwłaszcza do krajów „starej Europy”, jak i niezbyt 

dużą liczbą klasycznych sukcesji międzypokoleniowych, które służą kształtowaniu 

unikatowych cech rodzinnego biznesu. 
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SELECTED ASPECTS OF THE INNOVATION OF FAMILY AND  

NON-FAMILY ENTERPRISES IN THE PROVINCE OF LUBLIN 

 

Summary 

 

In first part of the paper was showed secondary information about specification of fam-

ily enterprises in Poland. First of all was presented distinctive features and specification of 

family enterprises. In the remainder of description was contained comparative test results of 

selected aspects of the innovation in family and non-family companies in province of Lublin. 

Main results of the study has indicated that differences in the level of innovation of family 
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and non-family companies are not deep. Not very large of deviation indicators of innovations 

has caused that these companies are really similar. 

 

Keywords: family enterprises, entrepreneurship, innovations 
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FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO I SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU  

W FINANSOWANIU INNOWACYJNYCH MIKRO I MAŁYCH  

PRZEDSIĘBIORSTW – NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW  

POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 

Streszczenie 

 

Doświadczenia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości potwierdzają tezę, że in-

westorzy wysokiego ryzyka mają znaczącą rolę w rozwoju innowacyjnej gospodar-

ki. Ponadto, ich wpływ będzie w przyszłości wzrastać. Wykorzystanie dobrych 

praktyk wspierania przedsiębiorczości w połączeniu z innowacjami za pomocą in-

strumentów inżynierii finansowej jest kluczem do rozwoju innowacyjnych przed-

sięwzięć. 

 

Słowa kluczowe: kapitał zalążkowy, anioły biznesu, finansowanie innowacji, mikro 

i małe przedsiębiorstwa 

 

 

Wprowadzenie 

 

Kapitał podwyższonego ryzyka kojarzony często z funduszami kapitału zaląż-

kowego, aniołami biznesu czy instytucjami mikrofinansowania, a najczęściej z in-

stytucjami zajmującymi się finansowaniem rynku early-stage, uznawany jest po-

wszechnie za motor rozwoju gospodarczego. Stanowi on jedną z form finansowania 

innowacyjnych projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw startujących lub znajdu-

jących się we wczesnej fazie rozwoju. Jest to charakterystyczne źródło środków 

finansowych, które akceptuje wysoki poziom ryzyka w korelacji z oczekiwanym 

wysokim zwrotem z inwestycji. Ryzyko związane ze specyfiką realizowanych pro-

jektów, brak tradycji w tego typu finansowaniu a także bariery stawiane przedsię-

biorcom, powodują, że nie jest to narzędzie w pełni wykorzystywane w Polsce. 

Polski rynek kapitału podwyższonego ryzyka oferowany przez Fundusze Kapitału 

Zalążkowego i Sieci Aniołów Biznesu, choć stosunkowo mały, stanowi jednak jeden 

z najprężniej rozwijających się rynków zarówno w skali Europy Środkowo-

Wschodniej, jak i poza nią
1
. 

W Polsce trwają intensywne badania mające na celu określenie roli rynku  

early-stage w rozwoju przedsiębiorstw podczas procesu kształtowania instrumentów 

                                                 
1 www. parp.gov.pl. 



326 Barbara Bartkowiak 

 

 

wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, co 

skutkować będzie większą intensywnością finansowania w obszarach szczególnie 

potrzebnych dla rozwoju innowacyjnych startupów. Ich wyniki stanowić będą pod-

stawę dla wdrożenia odpowiednich działań przez instytucje finansowe oraz inne 

organizacje umożliwiające wielopłaszczyznową współpracę podmiotów rynku early-

stage z sektorem B+R.  

Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania doświadczeń Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości w tym temacie na podstawie dwóch projektów, tj. Funduszu 

Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED i Sieci Aniołów Biznesu AMBER reali-

zowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka latach 

2009–2013, dostarczając także wstępne podsumowanie wypracowanych kryteriów 

komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć. 

 

 

1. Spektrum działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
2
, oferuje od 1997 roku wsparcie finansowe 

i pozafinansowe w tych obszarach, które wypełniają lukę finansowania przedsię-

biorczości i innowacyjności, głównie dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób 

rozpoczynających działalność. Najważniejsze komponenty inżynierii finansowej 

Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości to wsparcie finansowe i pozafinansowe przed-

siębiorczości i innowacyjności, realizowane przez projekty/fundusze i przedsięwzię-

cia wskazane na rysunku 1. 

 

 
 
Rysunek 1. Spektrum działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 

Źródło: Polska Fundacja Przedsiębiorczości. 

                                                 
2 www.pfp.com.pl. 
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Syntetyczne rezultaty działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (1997–

2013) to
3
: 

 ponad 1 mld zł udzielonego wsparcia finansowego dla mikroprzedsiębiorców  

i osób rozpoczynających działalność gospodarczą, dla ponad 10 tys. podmio-

tów i osób, 

 ponad 100 tys. osób i podmiotów objętych wsparciem szkoleniowo-

doradczym. 

 

 

2. Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED 

 

Działania Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED, który powstał 

na początku 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-

ka, adresowane są do osób fizycznych, zespołów i przedsiębiorstw, poszukujących 

kapitału na stworzenie nowych, bardzo innowacyjnych spółek. Fundusz ten funk-

cjonuje w strukturach organizacyjnej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i jego 

działalność polega na wsparciu kapitałowym innowacyjnych projektów przez ich 

komercjalizację w formie utworzenia spółki kapitałowej i objęcia udziałów za wkład 

gotówkowy.  

Najistotniejszymi zadaniami funduszu jest: 

a) aktywne poszukiwanie projektów innowacyjnych w bardzo wczesnej, zaląż-

kowej fazie rozwoju; 

b) wyselekcjonowanie projektów/przedsięwzięć, mających szansę na rynkowy 

sukces komercyjny; 

c) 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; 

d) w końcowym etapie procesu preinkubacji wybierane są projek-

ty/przedsięwzięcia, na bazie których tworzona jest spółka kapitałowa, w którą 

Fundusz inwestuje kwotę do 200 tys. euro, obejmując do 50% udziałów/akcji. 

Celem Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED jest zwiększenie 

liczby nowych przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych pomysłach, techno-

logiach lub modelach biznesowych w następujących obszarach:  

 biotechnologia i medycyna, 

 technologie i przetwórstwo przemysłowe, 

 nanotechnologia materiałów i wyrobów, 

 technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), 

 edukacja, usługi oparte na wiedzy. 

Dotychczasowe 4-letnie efekty działania Funduszu Kapitału Zalążkowego Po-

meranus SEED zaprezentowano w tabeli 1.  

 

 

 

                                                 
3 Dane Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.  
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Tabela 1  

Efekty działania Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED 

w latach 2010–2013 

Liczba złożonych projektów/projektodawców 197 

Liczba projektów zakwalifikowanych do preinkubacji 40 

Liczba wejść kapitałowych 21 

Wartość wejść kapitałowych Pomeranus SEED (w mln zł)  14,4  

Liczba wyjść kapitałowych 1 

Wartość wyjść kapitałowych (w mln zł) 0,2  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

Ponad 20% zgłoszonych projektów innowacyjnych do Funduszu Kapitału Za-

lążkowego Pomeranus SEED uzyskało wsparcie w procesie preinkubacji. Ponad 

52% preinkubowanych przedsięwzięć w ramach tego projektu zakończyło się wej-

ściem kapitałowym.  

Średnia wartość wejścia kapitałowego do jednego przedsięwzięcia wynosiła 

685 tys. zł (najwyższa wartość 840 tys. zł, najniższa 200 tys. zł). Strukturę udziałów 

kapitałowych w podziale na Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED  

i projektodawców zaprezentowano na rysunku 2. Dominujący udział mają projekto-

dawcy – 65,00%; najwyższy udział kapitałowy Funduszu Kapitałowego Pomeranus 

SEED w stosunku do pojedynczego przedsięwzięcia to 49,97% kapitału wniesione-

go do przedsięwzięcia, najniższy 22,00%. 
 

 

 
 

Rysunek 2. Struktura udziałów kapitałowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 

(30.06.2013). 

 

Zdecydowaną większość projektów złożonych w ramach Funduszu Kapitału 

Zalążkowego Pomeranus SEED stanowią przedsięwzięcia z szeroko rozumianej 

branży ICT. Wynika to głównie z dużej popularności sektora technologii informa-

tyczno-komunikacyjnych oraz wpasowującego się w potrzeby branży wysokości 

wsparcia kapitałowego (nie więcej niż 200 tys. euro na jedno przedsięwzięcie). 

Niższy udział projektów z sektorów opartych na naukach ścisłych spowodowany 

jest najczęściej wysokim poziom kapitałochłonności, czasochłonności procesu ko-

mercjalizacji oraz złożoności praw do własności intelektualnej. Na rysunkach od 

numeru 3 do 6 zaprezentowano strukturę branżową w poszczególnych kategoriach: 
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 liczby projektów złożonych, 

 liczby projektów zakwalifikowanych do preinkubacji, 

 liczby wejść kapitałowych, 

 wartości wejść kapitałowych. 

 
 
Rysunek 3. Liczba projektów zgłoszonych do Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus 

Seed – struktura branżowa w latach 2010–2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

 

 
 
Rysunek 4. Liczba projektów zakwalifikowanych do preinkubacji przez Fundusz Kapitału 

Zalążkowego Pomeranus Seed – struktura branżowa w latach 2010–2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 
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Rysunek 5. Liczba wejść kapitałowych Funduszu kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed – 

struktura branżowa w latach 2010–2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

 

 
 

 
Rysunek 6. Wartość wejść kapitałowych Funduszu Kapitału Zalążkowego – struktura bran-

żowa w latach 2010–2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

Warto podkreślić, że potrzeba komercjalizacji pojawia się też na poziomie ze-

społów badawczych i pojedynczych naukowców. Świadczy o tym liczba projektów 

zakwalifikowanych do komercjalizacji przez Fundusz Kapitału Zalążkowego Pome-

ranus SEED. Strukturę procentową liczby projektów objętych preinkubacją i przy-

gotowanych do komercjalizacji w latach 2010–2013 w zależności od liczby projek-

tów, które korzystały wcześniej z badań naukowych zaprezentowano na rysunku 7.  
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Rysunek 6. Struktura zaangażowania badań naukowych w proces komercjalizacji w latach 

2010–2013 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

Zróżnicowana jest branżowa struktura zaangażowania badań naukowych  

w proces komercjalizacji. Zdecydowanie niższa jest skala zaangażowania w projekty 

z branży ICT, poprzedzone badaniami naukowymi niż w inne branże, tj. branże 

biotechnologiczne czy inne innowacyjne technologie i usługi. 

 
 
Rysunek 7 Struktura zaangażowań badań naukowych w proces komercjalizacji – struktura 

branżowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

 

3. Sieć Aniołów Biznesu AMBER 

 

Od 2009 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości rozpoczęła tworzenie Sieci 

Aniołów Biznesu AMBER w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-

darka, której celem jest zwiększenie liczby inwestycji prywatnych inwestorów  

w innowacyjne przedsięwzięcia. Sieć Aniołów Biznesu AMBER jest odpowiedzią 

na rosnącą w Polsce liczbę nowych przedsiębiorstw, które z racji dużego poziomu 

innowacyjności i wiążącego się z tym ryzykiem nie mogą liczyć na finansowanie  
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z tradycyjnych źródeł, np. kredytu bankowego lub pożyczek. Sieć AMBER tworzy 

ramy do współpracy prywatnych inwestorów, którzy dysponują kapitałem i szukają 

ciekawych propozycji inwestycyjnych, a ich doświadczenie biznesowe i kontakty 

branżowe mogą zmniejszyć ryzyko przy inwestycjach. 

Prywatni inwestorzy oceniają przedsięwzięcia według swoich, indywidualnych 

kryteriów. Pierwszorzędne znaczenie ma z ich punktu widzenia jakość zespołu za-

rządzającego, jego doświadczenie, sposób rozmowy i często wrażenie jakie robią 

podczas pierwszego kontaktu z projektodawcą. Kluczowa dla nich jest również 

branża (nie inwestują w obszarach, w których nie mają rozeznania) oraz lokalizacja 

przedsięwzięcia (ze względu na chęć aktywnego udziału w zarządzaniu poszukują 

firm w promieniu co najwyżej 200 km od miejsca zamieszkania). W odróżnieniu od 

funduszy Venture Capital prywatni inwestorzy z sieci inwestują niewielkie kwoty  

i szybciej podejmują decyzję o transakcji. 

Szukający finansowania to w większości ludzie młodzi czy studenci i dokto-

ranci, którzy otwierają własny biznes. Często przedsięwzięcie jest w fazie pomysłu, 

rzadziej istnieje prototyp lub wersja beta rozwiązania, jeszcze rzadziej pokazywane 

są pierwsze przychody z przedsięwzięcia.  

W Polsce występuje duże zapotrzebowanie na wejścia kapitałowe w innowa-

cyjne projekty, które ze względu na relatywnie wysoki poziom ryzyka, są niechętnie 

finansowane przez banki (brak danych behawioralnych pozwalających na precyzyj-

ny pomiar poziomu ryzyka połączony z konserwatywną polityką banków w obrębie 

zarządzania ryzykiem, zniechęca banki do finansowania takich projektów). Aktyw-

ność przedsiębiorców, którzy widzą swoją szansę w podejmowaniu innowacyjnych 

projektów jest bardzo duża. Determinacja w dążeniu do realizacji innowacyjnych 

projektów przy jednoczesnym braku możliwości pozyskania innego finansowania 

sprawia, że przedsiębiorcy są skłonni dzielić się wpływem na decyzje zarządcze.  

Pomimo dużego zapotrzebowania na finansowanie innowacji obrazowanego 

liczbą propozycji inwestycyjnych zgłaszanych do Sieci AMBER, tylko co 12 projekt 

mógł być zaprezentowany Aniołom Biznesu i co 9 projekt zaprezentowany Aniołom 

Biznesu znalazł wsparcie kapitałowe i know-how (ok. 90% projektów, wg oceniają-

cych specjalistów nie miała szans na udaną komercjalizację lub wymaga wielu do-

datkowych przygotowań. 

Łączna wartość dotychczas zrealizowanych (potwierdzonych) inwestycji 

kapitałowych w Sieci AMBER wynosi około 6 mln zł. Najczęściej poszukiwana 

całkowita kwota inwestycji kapitałowej przez projektodawców, poszukujących fi-

nansowania przez Sieć AMBER waha się od 250 do 500 tys. zł. 
 

Tabela 2 

Efekty działania Sieci Aniołów Biznesu AMBER w latach 2009–2013 

Liczba Aniołów Biznesu w Sieci AMBER 57 

Liczba propozycji inwestycyjnych zgłoszonych do Sieci AMBER 1203 

Liczba zaprezentowanych propozycji inwestycyjnych Aniołom 

Biznesu Sieci AMBER 102 

Liczba przedsięwzięć w które Aniołowie Biznesu zainwestowali 

swoje kapitały i know-how 
11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 
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4. Wnioski dotyczące kryteriów komercjalizacji innowacyjnych  

przedsięwzięć 

 

Wstępne podsumowanie doświadczeń z działalności Funduszu Kapitałowego 

Pomeranus SEED i Sieci Aniołów Biznesu AMBER, dotyczące wypracowanych 

kryteriów wsparcia i komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć przez Polską 

Fundację Przedsiębiorczości w wyżej wymienionych projektach wskazuje na naj-

ważniejsze wnioski
4
:  

1. Należy wykluczać przedsięwzięcia i przeprowadzanie procesu komercjalizacji 

wyłącznie ze względu na dostępność środków na ten cel czy panującą modę na 

innowacje jako takie. 

2. Myślenie o potencjalnej komercjalizacji i gospodarczym zastosowaniu danego 

rozwiązania powinno pojawić się na jak najwcześniejszym etapie procesu. Da-

je to twórcom szansę na analizę szerokiego wachlarza ścieżek komercjalizacji  

i wybór tej optymalnej. Warto pamiętać, że komercjalizacja nie jest celem sa-

mym w sobie. Takie podejście skłania do wyboru rozwiązań szybkich i naj-

prostszych. Komercjalizacja to proces, którego zakończenie powinno przynieść 

wymierne korzyści twórcy, inwestorowi, a także gospodarce. 

3. Przede wszystkim ludzie. To od nich zależy czy przedsięwzięcie zostanie wy-

korzystane właściwie na rynku (zależy przede wszystkim od twórców, ich na-

stawienia i motywacji do komercjalizacji). Istotna jest także wielkość zespołu, 

relacje między poszczególnymi członkami zespołu i wcześniejsza współpraca. 

Cała innowacyjna technologia w głowie jednej osoby, to znacznie większe ry-

zyko dla inwestora. Zespół to efektywniejsze rozwiązywanie problemów  

i zwiększone zaangażowanie. 

4. Potrzeba komercjalizacji coraz częściej pojawia się na poziomie poszczegól-

nych zespołów badawczych i pojedynczych naukowców, a jej przeprowadzenie 

zaczęło istotnie wpływać na ich karierę w ośrodkach badawczo-rozwojowych. 

Wciąż rzadko, lecz jednak coraz częściej, wdrażane są projekty zgłaszane 

przez naukowców, którzy szukają finansowania ze strony inwestorów prywat-

nych. Z rozmów z naukowcami wynika, że komercjalizacja, która odbywa się 

na uczelniach, jest często dziełem przypadku, a nie przemyślanych i systemo-

wych działań. 

5. Spółka innowacyjna wymaga dobrego zarządzania operacyjnego. Twórcy 

technologii przeważnie nie mają w tym obszarze doświadczenia (choć są wy-

jątki). Jeśli myślimy o utworzeniu spółki trzeba zapewnić też dobre zarządza-

nie operacyjne – rozszerzyć zespół o takie osoby. Zdarza się, że tę rolę bierze 

na siebie w pierwszym okresie Anioł Biznesu. Wymaga to jednak zbudowania 

relacji opartych na współpracy i zaufaniu między twórcą a inwestorem. 

6. Potencjał rynku i jego dojrzałość. Szczegółowa analiza obejmująca wartość 

rynku, mapowanie klientów, konkurentów i dostawców powinna zostać prze-

prowadzona  przez zewnętrznych specjalistów, np. wyspecjalizowane Centra 

                                                 
4 www.portalnaukowca.pl, T. Łasecki, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Sieć Aniołów 

Biznesu AMBER, Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED „Wybór właściwej 

ścieżki komercjalizacji –okiem inwestora”. 
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Transferu Technologii. Jest ona jednym z głównych czynników wpływających 

na wybór ścieżki komercjalizacji. 

7. Rola Aniołów Biznesu w procesach finansowania innowacyjnych przedsię-

wzięć jest bardzo ważnym i wzrastającym elementem wsparcia rynku early-

stage.  

 

 

Podsumowanie 

 

Doświadczenia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości są istotnym wkładem me-

rytorycznym i statystycznym wdrożenia odpowiednich działań umożliwiających 

wielopłaszczyznową współpracę podmiotów rynku early-stage z sektorem B+R. 

Doświadczenia te potwierdzają tezę, że inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka 

odgrywają i będą odrywać coraz większą rolę w budowaniu innowacyjnej gospodar-

ki. 

Wykorzystanie dobrych praktyk dotyczących wspierania przedsiębiorczości 

połączonej z innowacyjnością przy zastosowaniu instrumentów inżynierii finanso-

wej jest kluczem do rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć. 
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Summary 

 

Experiences of the Polish Entrepreneurs Foundation (PEF) are significant and statistical 

contribution to implement proper conditions for multilevel cooperation between early stage 

actors and R&D institutions. PEF’s experiences confirm the thesis, that high risk investors 

already have a significant role in developing of innovative economy. Moreover, their impact 

will increase in the future. 

Exploitation of good practices of supporting entrepreneurship combined with innovation 

by means of financial engineering instruments is a key for the development of innovative 

ventures. 
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WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH W FINANSOWANIU  

DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  

 

 

Streszczenie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają niezwykle ważną rolę w gospodar-

ce rynkowej. Ze względu na ograniczone zasoby ludzkie i finansowe oraz dochodo-

wość, napotykają jednak bariery w dostępie do kapitału. Doceniając znaczenie sek-

tora MŚP, Unia Europejska przeznacza część środków na finansowanie działalności 

i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze te są przyznawane w ramach 

różnych programów, w poszczególnych latach finansowania. W niniejszym artyku-

le, na podstawie badań ankietowych, przeanalizowano strukturę pozyskanych fundu-

szy z UE oraz kierunki ich wykorzystania przez sektor MŚP w Polsce. 

 

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, fundusze unijne, finansowanie 

działalności 

 

 

Wprowadzenie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa niewątpliwie odgrywają ważną rolę w gospo-

darce rynkowej. Uważane są za głównych inicjatorów innowacji oraz stanowią do-

minującą grupę firm tworzącą miejsca pracy
1
. W krajach rozwiniętych stanowią 

nawet 95% ogółu przedsiębiorstw, dostarczają 70% miejsc pracy i tworzą około 

75% PKB
2
.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa, tak jak pozostałe firmy, aby funkcjonować  

i rozwijać się, muszą podejmować decyzje związane z wyborem odpowiedniego 

źródła finansowania, uwzględniając jego dostępność oraz warunki pozyskania.  

W sektorze MŚP, ze względu na ograniczone zasoby,  źródła pozyskania kapitału są 

niewielkie. Wraz z zachodzącymi zmianami związanymi z przystąpieniem Polski do 

Unii Europejskiej, nowym dostępnym źródłem stały się fundusze unijne. Wspólnota 

Europejska bowiem dostrzega pozytywną rolę małych i średnich podmiotów w go-

                                                           
1 M. Krawczyk, B. Mikołajczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007, 

s. 9. 
2 A. Adamik, Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, Difin, Warszawa 

2012, s. 37. 
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spodarce, stąd też przeznacza środki mające na celu pobudzić aktywność i pomóc 

podnieść konkurencyjność i zatrudnienie w sektorze MŚP. 

W niniejszym artykule, jako cel przyjęto zbadanie struktury pozyskanych fun-

duszy unijnych oraz cel ich wykorzystania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Jako metodę badawczą przyjęto metodę ankietową. 

 

 

1. Przesłanki finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw  

z funduszy unijnych  

 

Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw, mimo swej popularności, napotyka 

na problemy. W zależności od potrzeb, małe przedsiębiorstwa mogą być różnie 

definiowane. Wyróżnia się definicję dla celów statystycznych, sprawozdawczych 

oraz dla celów przydziału środków pomocowych
3
. Na potrzeby niniejszego artykułu 

zasadne jest przyjęcie ostatniej z wymienionych. Zgodnie z przyjętą definicją, kryte-

ria określające wielkość małych i średnich firm zostały ustalone przez Komisję 

Europejską. W Polsce kryteria określające sektor MŚP zostały zawarte w Ustawie  

o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku
4
 i są zbieżne ze wskaźnikami 

unijnymi. 

Jako mikroprzedsiębiorstwa są traktowane firmy, w których zatrudnienie nie 

przekracza 10 osób, ich obrót roczny oraz suma bilansowa jest mniejsza niż 2 mln 

euro. Za przedsiębiorstwa małe uznaje się te, które zatrudniają od 10 do 49 osób,  

a ich obrót netto oraz suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. Ostatnią grupą 

charakteryzującą sektor MŚP są przedsiębiorstwa średnie. Przedsiębiorstwa kwalifi-

kowane do tej grupy zatrudniają od 50 do 250 pracowników, obrót netto nie prze-

kracza 50 mln euro, a suma bilansowa – 43 mln euro. 

 

 
Tabela 1 

Kryteria ilościowe podziału przedsiębiorstw ze względu na wielkość 

Kryterium 
Rodzaje przedsiębiorstw 

mikro małe średnie 

Liczba pracowni-

ków 
mniej niż 10 10–49 50–250 

Obrót netto 
do 2 mln euro do 10 mln euro do 50 mln euro 

Suma bilansowa 
do 2 mln euro do 10 mln euro do 43 mln euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, Generalna Dyrekcja XXIII UE „Przedsię-

biorstwo w Europie”, Rekomendacja Komisji Europejskiej z maja 2003 roku 

(2003/361/EC), Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 

2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm. 

                                                           
3 Patrz szerzej A. Gorczyńska, Małe przedsiębiorstwo w różnych ujęciach, w: Finanse małego 

przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Difin, Warszawa 2009, s. 19–20. 
4 Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie  działalności gospodarczej (DzU 2004, nr 173, poz. 

1807). 
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Zgodnie z przedstawionymi kryteriami, cechami wyróżniającymi małe i śred-

nia przedsiębiorstwa są: niski poziom zasobów (pracowników, majątku) oraz do-

chodowość (obrót). Ograniczenia te tworzą określone bariery w funkcjonowaniu 

sektora MŚP. Zgodnie z klasyfikacją stworzoną przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości, w działalności małych i średnich przedsiębiorstw wymienia się 

następujące bariery: rynkowe i społeczne, prawne, związane z polityką gospodarczą, 

infrastrukturalne, informacyjne, kapitałowe
5
. 

Jako jedną z najważniejszych barier wpływających na rozwój małych i śred-

nich przedsiębiorstw uważa się barierę kapitałową, tj. ograniczenia w dostępie do 

zewnętrznych źródeł finansowania. Utrudniony dostęp do tych źródeł wynika przede 

wszystkim ze stosunkowo niskiego poziomu majątku oraz generowania niskich 

dochodów, niestanowiących często wystarczającego zabezpieczenia gwarantującego 

zwrot pozyskanego kapitału. Stanowią również wyznacznik uniemożliwiający pozy-

skania środków, np. w formie emisji akcji lub obligacji. Równie istotnym ograni-

czeniem w pozyskaniu kapitału jest brak prowadzenia przez większość małych  

i średnich firm sprawozdań finansowych pomagających określić sytuację ekono-

miczno-finansową. Bariery kapitałowe mogą także wiązać się z wysokimi kosztami 

pozyskania określonych form finansowania, np. kredytów (oprocentowanie, opłaty, 

prowizje, ubezpieczenia, koszty dodatkowych zabezpieczeń).  

Pozyskanie kapitału jest największą barierą dla firm nowo powstałych. Przed-

siębiorstwa te nie mają historii kredytowej oraz są nieznane na rynku, dlatego należy 

zwrócić uwagę, że bariera kapitałowa może pojawiać się w różnym natężeniu  

w poszczególnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa. W pierwszym etapie – fazie 

koncepcji – przedsiębiorcy określają ideę firmy a potrzeby finansowe są niewielkie. 

W drugim etapie – fazie wzrostu, kiedy następuje przejście koncepcji w fazę realiza-

cji przedsiębiorcy często napotykają barierę w pozyskaniu kapitału. W początkowej 

fazie bowiem przedsiębiorcy czerpią środki finansowe z własnych oszczędności, 

jednak wraz z rozwojem zapotrzebowanie na nie wzrasta. Pojawia się konieczność 

pozyskania nowego kapitału – zewnętrznego. Kolejny etap związany jest z ekspan-

sją przedsiębiorstwa. W tym czasie zwiększają się nakłady we wszystkich obszarach 

działalności przedsiębiorstwa (np. produktowym, rynkowym). Bariera kapitałowe 

może okazać się silnym ograniczeniem rozwoju firmy. Etap czwarty, to etap dojrza-

łości, w którym przedsiębiorstwo czerpie korzyści z osiągniętego poziomu rozwoju. 

Nie oznacza to jednak, że nie ma zapotrzebowania na środki finansowe. Jednostka 

by utrzymać pozycje na rynku musi się wciąż rozwijać, jednak ze względu na uzy-

skany status oraz historię, ograniczenia co do środków finansowych nie są już tak 

dotkliwe, jak w fazach wzrostu i ekspansji. W fazie schyłkowej, przedsiębiorstwo  

z reguły decyduje się (świadomie) wyeksploatować zgromadzony majątek, by na-

stępnie swą działalność zlikwidować, dlatego bariera kapitałowa nie występuje. 

Wyjątek stanowią firmy, które, aby przedłużyć byt na rynku decydują się na działa-

nia restrukturyzacji naprawczej
6
. 

                                                           
5
 F. Bławat, Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing 

Group, Gdańsk 2004, s. 67. 
6 Patrz szerzej A. Gorczyńska, Małe przedsiębiorstwo…, s. 27. 



338 Alina Gorczyńska 

 

Bariery związane z dostępem do kapitału powodują, że firmy sektora MŚP są 

szczególnie narażone na ryzyko bankructwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa są 

więc zainteresowane środkami finansowymi, które przeznaczone są dla nich na 

preferencyjnych warunkach. Przykładem są fundusze unijne, które mają charakter 

bezzwrotny.  

 

 

2. Fundusze unijne w finansowaniu działalności sektora MŚP 

 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej stworzyła dla sektora MŚP nowe możli-

wości związane z pozyskiwaniem kapitału na realizację przedsięwzięć. Programy 

oraz ich zakres ulegały zmianom. W latach 2004–2006 największą popularnością 

cieszyły się programy podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku oraz 

dotacje na doradztwo, rozwój kadr oraz wyjazdy na targi
7
.  

Programy na lata 2007–2013 charakteryzują się większa różnorodnością. Ge-

neralnie, dzięki pomocy unijnej, przedsiębiorstwa uzyskały możliwość otrzymania 

środków z różnych funduszy oraz programów unijnych na trzech poziomach
8
:  

 programy międzynarodowe i międzyregionalne, wśród których należy wymie-

nić program Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Programy Komisji 

Europejskiej, 

 programy krajowe realizowane w ramach Narodowej Strategii Spójności, m.in. 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka, 

 programy regionalne (dla każdego województwa) oraz Program Operacyjny 

Rozwoju Polski Wschodniej (przeznaczony dla pięciu województw). 

 
Tabela 2 

Programy Operacyjne na lata 2007–2013 i wysokość środków  

przeznaczonych dla sektora MŚP 

Program Wysokość środków W tym wysokość środków 

przeznaczonych dla sektora 

MŚP 

Program Operacyjna Inno-

wacyjna Gospodarka 
1151–1211 mln euro 45% wszystkich środków 

Program Operacyjny Kapi-

tał Ludzki 
1354–1424 mln euro 22% wszystkich środków 

Program Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 
2803–5218 mln euro 10% wszystkich środków 

Program Operacyjny Roz-

wój Polski Wschodniej 
2205 mln euro nieznaczna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mrr.gov.pl/ fundusze /fundusze 

_europejskie/strony/funduszeeuropejskie.aspx (28.10.2013). 

                                                           
7 M. Kowal, P. Lenik, Wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych, „Ekonomika  

i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2010, nr 6. 
8 T. Drożyński, W. Urbaniak, Raport częściowy: Rola funduszy strukturalnych UE w rozwoju 

przedsiębiorstw, Łódź 2011, s. 126. 
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W skład Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 wchodzi pięć programów, 

skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw: Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki (PO KL), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Rozwój Polski 

Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne
9
. Wartość środków w ramach wy-

mienionych programów przeznaczonych dla sektora MŚP przedstawiono w tabeli 2. 

Wśród największych wspólnotowych instrumentów finansowania sektora MŚP 

należy wymienić Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europej-

ski Fundusz Społeczny (EFS). Wielkość środków pochodzących z EFRR, które 

zostały przeznaczone na realizację inwestycji w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka w latach 2007–2013 waha się od 1151 do 1211 mln euro, 

z czego wsparcie dla sektora MŚP sięga 45% wszystkich środków. Dla porównania 

środki pochodzące z EFS współfinansujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

kształtują się na wyższym poziomie (1354–1424 mln euro), jednak dla mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono około 22% wszystkich środków
10

.  

Zdecydowanie większą pulę przeznaczono na projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – od 2803 do 5 218 mln euro. Jednocze-

śnie należy zauważyć, że wysokość środków przeznaczonych dla sektora MŚP wy-

nosi tylko 10% ogółu. Stosunkowo najniższą kwotą dysponuje Program Operacyjny 

Rozwój Polski Wschodniej. Alokacja środków na lata 2007–2013 wynosi 2205 mln 

euro, z czego tylko niewielka część przeznaczona jest sektora MŚP
11

.  

Środki unijne przeznaczone są zarówno dla nowo powstałych przedsiębiorstw, 

jak i działających na rynku od dłuższego czasu. Przedsiębiorstwa mogą się starać  

o pozyskanie funduszy w celu zwiększenia zdolności inwestycyjnej, unowocześnie-

nia oferty produktowej i technologicznej, poprawy konkurencyjności na rynku jak 

również w celu spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska, a także  

w dziedzinie badań czy szkoleń.  

 

 

3. Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce  wyniki badań ankietowych 

 

Celem przeprowadzonych badań była ocena struktury pozyskanych środków 

unijnych oraz kierunków ich wykorzystania wśród małych i średnich przedsię-

                                                           
9 Opis poszczególnych programów oraz zasady ich pozyskania przez przedsiębiorstwa, w tym 

małe i średnie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/ fundusze_europejskie/strony/ funduszeeuropejskie.aspx 

(28.10.2013). 
10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Warszawa 2007, http://www. mrr. gov. pl/ 

fundusze / fundusze_europejskie/strony/funduszeeuropejskie.aspx (28.10.2013). 
11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

2007–2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Warszawa 2007, 

http://www.mrr.gov.pl/ fundusze/fundusze _europejskie /strony /funduszeeuropejskie.aspx 

(28.10.2013). 
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biorstw w Polsce
12

. Badania ankietowe objęły teren Polski, przeprowadzono je  

w maju 2013 roku, wśród 146 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zo-

stały wybrane na podstawie listy beneficjentów umieszczonej w Portalu Funduszy 

Europejskich
13

. Wśród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowiły mikroprzed-

siębiorstwa – 51% (74 jednostki). Mniej liczną grupą były małe przedsiębiorstwa – 

33% (48 jednostek), a przedsiębiorstwa średnie – 16% (24 jednostki).  Badane 

przedsiębiorstwa reprezentują 13 różnych branż
14

. 

 
Tabela 3 

Długość prowadzonej działalności przez badane przedsiębiorstwa 

Długość prowadzonej działalności Liczba odpowiedzi Struktura (%) 

Do 5 lat 43 29 

6–10 lat 57 39 

11–15 lat 31 21 

16–20 lat 3 2 

Powyżej 20 lat 12 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Wśród badanych przedsiębiorstw dominowały te, które istnieją na rynku od  

6 do 10 lat – 39%, czyli 57 badanych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa stosunkowo 

młode (do 5 lat) stanowiły 30% próby (43 badane firmy). Udział badanych firm 

sektora MŚP istniejących na rynku od 16 do 20 lat wynosił tylko 2% (3 przedsię-

biorstwa). Pozostałe 8%  (12 jednostek) to firmy prowadzone powyżej 20 lat. Na 

podstawie wyników można stwierdzić, że najczęściej fundusze unijne jako źródło 

                                                           
12 Wyniki te stanowią fragment badań przeprowadzonych na potrzeby pracy magisterskiej 

Joanny Cybulskiej, Źródła finansowania sektora MSP w Polsce z uwzględnieniem funduszy 

unijnych (obronionej w lipcu 2013 r.) pod kierunkiem dr Aliny Gorczyńskiej na Wydziale 

Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.  
13 W badaniach posłużono się metodą ankietową, w ramach której opracowano ankietę 

składającą się z 19 pytań zamkniętych. 
14 Najbardziej popularnymi branżami było przetwórstwo przemysłowe – 32,8% (41 przedsię-

biorstw) oraz pozostała działalność usługowa – 29,6% (37 firm). Przedsiębiorstwa handlowe 

stanowiły 21,6% (27 firm) wszystkich przebadanych przedsiębiorstw. Najmniej liczną grupę 

stanowią sekcje budowlane – 4,8% (6 przedsiębiorstw), informacja i komunikacja – 3,2%  

(4 przedsiębiorstwa), działalność finansowa i ubezpieczeniowa, związana z dostawą wody lub 

gospodarowaniem ściekami i odpadami oraz wytwarzaniem energii – 2 przedsiębiorstwa, co 

stanowi 1,6% ogółu. Pozostałe dwa przedsiębiorstwa, których działalność związana jest  

z kulturą, rozrywką, rekreacją lub z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi stanowi-

ły 0,8% badanych. 
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finansowania działalności wybierają przedsiębiorstwa w fazie ekspansji i dojrzało-

ści, a także na etapie wzrostu bądź koncepcji. 

Analizowane przedsiębiorstwa najczęściej korzystały z działań oferowanych 

przez Regionalne Programy Operacyjne – 36% (52 przedsiębiorstwa). Na następ-

nym miejscu znalazł się Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który więk-

szość swoich działań kieruje do MŚP (34%, 49 badanych firm). Z Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki skorzystało 27% ankietowanych. Pozostałe 3% stanowi 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.  

Na rysunku 1 zaprezentowano dotacje uwzględniające różnorodność ich prze-

znaczenia. 

 

 
 

Rysunek 1. Struktura przedsiębiorstw ze względu na przeznaczenie otrzymanej dotacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

W ramach pozyskanych środków przedsiębiorstwa najchętniej korzystały ze 

szkoleń, które mają na celu podniesienie kwalifikacji wśród pracowników. Przezna-

czenie dotacji na ten cel wskazało w przybliżeniu 27% ankietowanych (tj. 40 bada-

nych przedsiębiorstw). Na drugim miejscu znalazły się projekty, wprowadzające 

innowację technologiczną z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 

18,5% (27 firm). Plan wprowadzenia i rozwoju eksportu był projektem u 10,3% 

badanych przedsiębiorstw (15 przedsiębiorstw).  Pozostałe przeznaczenie dotacji 

przedstawiono na rysunku 2. 
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Tabela 4 

Wysokość otrzymanej dotacji przez badane przedsiębiorstwa 

Wysokość dotacji (tys. zł) Liczba odpowiedzi Struktura (%) 

Do 100 52 36 

101–200 24 16 

201–300 7 5 

301–400 8 5 

400–500 7 5 

> 500 48 33% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, 36% przedsiębiorstw (52 jednostki) 

uzyskało dofinansowanie nieprzekraczające 100 tys. zł. Projekty o najniższej warto-

ści dotyczyły najczęściej kampanii promocyjno-informacyjnej, udziału w targach  

i misjach, przeprowadzeniu szkoleń w mikroprzedsiębiorstwach oraz planu wpro-

wadzenia i rozwoju eksportu. Drugą grupę stanowią projekty związane z przedsię-

wzięciami przekraczającymi 500 tys. zł – 33% (48 badanych firm). Wśród nich 

dominowały projekty dotyczące opracowania i wdrożenia innowacji technologicznej 

i procesowej. Projekty, których wartość mieściła się w przedziale 101–200 tys. zł 

(16% odpowiedzi, tj. 24 przedsiębiorstwa) dotyczyły szkoleń w małych i średnich 

przedsiębiorstwach oraz poszerzenia działalności. Dotacje w przedziałach 201–300 

tys. zł, 301–400 tys. zł oraz 400–500 tys. zł stanowiły łącznie 15% odpowiedzi. 

Kwoty te były przeznaczone głównie na złożone innowacje technologiczne, popra-

wę współpracy między przedsiębiorstwami oraz na działania związane z B+R. 

 

 
 

Rysunek 2. Struktura przedsiębiorstw ze względu na ocenę otrzymanych dotacji (z punktu 

widzenia przedsiębiorcy w skali 1–5) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 
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Analizując ocenę dotacji jako źródła finansowania sektora MŚP, ponad połowa 

przedsiębiorców oceniła dotacje na poziomie średnim (ocena 3) – 51% (74 przedsię-

biorstwa). Wynika to głównie z ilości niezbędnych formalności do załatwienia, aby 

je otrzymać. Przedsiębiorcy negatywnie odbierają skomplikowane i czasochłonne 

procedury, z którymi muszą się zmagać. 21% ankietowanych (tj. 31 badanych) oce-

niło dotacje dość pozytywnie, a 8%  (11 firm) bardzo dobrze. Pozytywna ocena 

wiąże się z faktem,  że dotacja umożliwia pokonanie bariery kapitałowej i pozwala 

znacznie szybciej zrealizować projekty prorozwojowe. Najsłabsze oceny – 1 i 2 – 

wystawiło odpowiednio 4% i 16% badanych (6 i 24 jednostki). W tej grupie należy 

szukać przedsiębiorstw, według których wysokość otrzymanej dotacji była nieade-

kwatna w stosunku do koniecznych formalności i czasochłonności. 

 
Tabela 5 

Ocena wpływu otrzymanych dotacji na sytuację majątkową badanych przedsiębiorstw w skali 

1–5 (1 oznacza brak wpływu). 

Ocena  Liczba odpowiedzi Struktura (%) 

1 7 5 

2 10 7 

3 29 20 

4 57 39 

5 43 29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

 

Dokonując analizy wpływu dotacji na sytuację majątkową badanych przedsię-

biorstw stwierdzono, że 68% jednostek (100 firm) odczuwało pozytywny wpływ 

dotacji na sytuację majątkową firmy (ocena 4 i 5). Dotacje pozwoliły zrealizować 

inwestycje po niższym koszcie w porównaniu z tradycyjnymi źródłami finansowa-

nia. Dofinansowanie przedsięwzięć spowodowało m.in. wzrost aktywów trwałych  

w przedsiębiorstwach. W badaniu wzięły również udział przedsiębiorstwa, w któ-

rych sytuacja majątkowa po otrzymaniu dotacji nie uległa zmianie lub zmieniła się 

nieznacznie – odpowiednio 5% (tj. 7 przedsiębiorstw) oraz 7% (10 firm). Może to 

wynikać zarówno z samej wysokości dotacji, jak i celu, na który została przezna-

czona. Część przedsiębiorstw korzysta bowiem wyłącznie z programów, które nie 

mają wpływu na sytuację majątkową firmy. 

W przeprowadzonych badaniach, poruszono również kwestię planowanych 

źródeł finansowania działalności w przyszłości (tab. 6). Ankietowane przedsiębior-

stwa najczęściej wskazywały kredyt bankowy jako prawdopodobny instrument fi-

nansowania (28%, 110 przedsiębiorstw). Na drugim miejscu znalazły się dotacje, 

wskazane przez 27% przedsiębiorstw (103 firmy). Przedsiębiorstwa planują również 

pozyskać oba źródła jednocześnie, które wspólnie dają możliwość sfinansowania 

droższych inwestycji. Jako kolejne możliwości finansowania przedsiębiorcy wska-

zywali pożyczkę (15%, 57 jednostek) oraz leasing (19%, 72 jednostki). Z kredytu 

kupieckiego zamierza skorzystać 6% przedsiębiorstw (tj. 22 firmy), a z factoringu 

3% (13% badanych).  
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Tabela 6 

Planowane źródła finansowania działalności w przyszłości przez badane przedsiębiorstwa. 

Źródło finansowania Liczba odpowiedzi Struktura (%) 

Factoring 13 3 

Kredyt kupiecki 22 6 

Leasing 72 19 

Pożyczki 57 15 

Kredyty bankowe 110 28 

Dotacje 103 27 

Inne 10 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety. 

 

 

Podsumowanie 

 

Przeprowadzone rozważania pozwoliły stwierdzić, że fundusze unijne stanowią 

ważne źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza dla firm  

w fazie wzrostu i ekspansji. Przewagą dotacji unijnych nad pozostałymi źródłami 

jest niewątpliwie ich bezzwrotny charakter. Bez takiej pomocy przedsiębiorstwa 

odroczyłyby w czasie lub zrezygnowały całkowicie z kosztownych projektów.  

Ankietowane przedsiębiorstwa dość pozytywnie oceniły możliwość uzyskania 

dotacji w celu zrealizowania nowoczesnych i innowacyjnych, aczkolwiek kosztow-

nych, projektów. Bardzo często kwota współfinansowanych projektów przekraczała 

500 tys. zł i, w wypadku braku zabezpieczenia, stanowiła barierę nie do przejścia  

w ubieganiu się o kredyt przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Uzyskane środki  

z dotacji najczęściej były przeznaczone na szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz 

umiejętności pracowników. Należy zauważyć, że na drugim miejscu znalazły się 

innowacje technologiczne oraz plany związane z wprowadzeniem bądź rozwojem 

eksportu. Oznacza to, że przedsiębiorstwa stawiają na swój rozwój, prowadzący 

równocześnie do wzrostu konkurencyjności. 

W planach związanych z przyszłymi źródłami finansowania, najczęściej wska-

zywane są kredyty bankowe oraz dotacje. Niezależnie od wybranego sposobu, firmy 

nadal spotykają się z nazbyt skomplikowanymi i czasochłonnymi procedurami 

związanymi z pozyskaniem środków z funduszy unijnych, które nie zawsze są ade-

kwatne do kwoty, o którą się ubiegają. Z każdym rokiem przedsiębiorcy mają jed-

nak coraz większą wiedzę dotyczącą finansowania projektów z Unii Europejskiej. 

Można zatem sądzić, że w przyszłości fundusze te będą stanowić ważne źródła fi-

nansowania działalności sektora MŚP. 
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Summary 

 

Small and medium enterprises play an extremely important role in the market economy. 

However, due to limited financial and human resources, and profitability, they face barriers in 

access to capital. Recognizing the importance of SME sector, the European Union sent  

a portion of the funds to finance operations and growth of small and medium-sized business-

es. These funds are allocated under the various programs in certain years of funding. In this 

paper, based on the survey, we have analyzed the structure obtained EU funding and the 

sources of their use by the SME sector in Poland. 
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ETAPY I KOSZTY PROCESU SUKCESJI  

ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH FINASOWANIA  

 

 

Streszczenie 

 

Za słownikiem języka polskiego, sukcesja to spadek po kimś, a także dzieła lub 

dobra kulturowe pozostałe po przodkach. W aspekcie przedsiębiorstw rodzinnych 

„sukcesja może zostać zdefiniowana jako przekazanie kierowania firmą przez zało-

życiela-właściciela następcy, którym może być albo członek rodziny lub ktoś spoza 

rodziny (zawodowy menedżer)
1
. W tym kontekście sukcesja może być procesem 

długotrwałym, wymagającym odpowiedniego przygotowania jak również przepro-

wadzenia, który wymaga również nakładów finansowych na poszczególnych eta-

pach realizacji. 

W niniejszym artykule w części pierwszej przedstawiono główne etapy prze-

biegu procesu sukcesji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wraz z określeniem 

ewentualnych kosztów tego etapu. W drugiej części natomiast przedstawiono sposo-

by i źródła finansowania dostępne dla przedsiębiorstw również w kontekście finan-

sowania procesu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych.  

 

Słowa kluczowe: sukcesja, proces, koszty, firma rodzinna 

 

 

1. Sukcesja jako proces – etapy składowe 

 

We współczesnej gospodarce przedsiębiorstwa rodzinne ogrywają kluczową 

rolę w wielu sektorach gospodarki, a ich rozwój i zapewnienie ciągłości funkcjono-

wania pomimo zmiany pokoleń ma istotne znaczenie zarówno w wymiarze gospoda-

rek krajowych, jak i dla gospodarki światowej
2
. Istotnym aspektem w ciągłości kon-

tynuowania działalności przedsiębiorstw rodzinnych jest prawidłowo przeprowa-

dzona sukcesja, który to proces nie może być traktowany jako jednorazowe wyda-

rzenie. W prawidłowo przeprowadzonym procesie sukcesji powinny zostać 

uwzględnione wszystkie elementy i obszary zarządzania przedsiębiorstwem: strate-

gia firmy, strategia personalna, kultura organizacyjna i struktura własności. Dobrym 

                                                 
1 A. Surdej, K. Wach, Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa 2010,  

s. 54. 
2 Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej – kierunki i strategie 

rozwoju, red. Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIII, z. 7, Łódź 2012, s. 54. 
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rozwiązaniem jest planowanie procesu sukcesji w ujęciu projektowym wraz z okre-

śleniem poszczególnych etapów i odpowiedzialności, czasu i kosztów. Do etapów 

takiego procesu sukcesji można m.in. zaliczyć: 

 etap planowania – w którym planuje się proces sukcesji, ustala odpowiedzial-

ność, terminy jak i budżet,  

 etap wdrożenia – na tym etapie są realizowane kolejne kroki zgodnie z ustalo-

nym planem, istnieje możliwość wprowadzania zmian i korekt w zależności od 

pojawiających się sytuacji i okoliczności,  

 etap podsumowania – końcowe podsumowanie przebiegu procesu sukcesji.  

Brak planowania procesu sukcesji w firmach rodzinnych jest jedną z przyczyn 

upadku lub utraty dobrej kondycji firmy po odejściu pierwotnych właścicieli. Od-

powiednio wcześniejsze zaplanowanie i realizacja procesu sukcesji znacznie zwięk-

sza szanse na skuteczne kontynuowanie dotychczasowego biznesu, jak również na 

zwiększenie możliwości dzięki innemu spojrzeniu przez nowych następców. Im 

wcześniejsze ujęcie sukcesji w strategii firmy rodzinnej, tym większa możliwość 

zabezpieczenia przed sytuacjami nieprzewidzianymi (typu niespodziewana śmierć 

czy choroba właściciela). Ważne jest, że tylko około 50% przedsiębiorstw rodzin-

nych dochodzi do sukcesji, a 15% przechodzi do trzeciego pokolenia
3
. 

Sukcesja w firmach rodzinach to istotny problem, który w wypadku świadomej 

realizacji może decydować o dalszym funkcjonowaniu firm. W takim procesie nale-

ży uwzględnić aspekty i koszty natury prawnej, organizacyjnej, jak i zarządczej. 

 

1.1. Etap planowania – działania przygotowawcze do procesu sukcesji 

 

Planowanie należy rozpocząć od wyraźnego wyznaczenia celów, co jest eta-

pem bardzo trudnym ze względu na to, że proces ten wiąże się z wieloma oczekiwa-

niami, potrzebami, życzeniami oraz obawami, strachem i wątpliwościami
4
. Proces 

przygotowania i selekcji następców wraz z uwzględnieniem rozwiązań prawnych, 

podatkowych i organizacyjnych powinien być podejmowany przez firmy odpowied-

nio wcześnie. Optymalnym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności firmy  

z uwzględnieniem tego, że proces sukcesji kiedyś się dokona. Działania podejmo-

wane w tym celu mogą przybierać różne formy. Do najważniejszych z nich zaliczyć 

można: 

 przejrzystość i czytelność systemu zarządzania przedsiębiorstwem, 

 funkcjonowanie dokumentacji systemowej (procedury, instrukcje, standardy 

pracy, zakresy odpowiedzialności), 

 współpraca z zaufanymi firmami zewnętrznymi (w obszarze prawnym, podat-

kowym, itp.), 

 decentralizacja wiedzy i władzy. 

 

 

                                                 
3 P. Eddy, Lesson, legends and legacies: serving the family business, „Journal of Financial 

Planning”, December 1996, s. 76–77. 
4 H.-G. Huber, H. Sterr-Kölln, Nachfolge In Familienunternehmen, Schäffer-Poeschel Verlag, 

Stuttgart 2006, s. 53. 
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Uwzględnianie powyższych działań w funkcjonowaniu firmy nie generuje do-

datkowych kosztów działalności, a tworzy stabilne podstawy do mającej się kiedyś 

odbyć sukcesji. Większość firm rodzinnych na etapie tworzenia, rozwoju i działal-

ności zaniedbuje tego typu odejście, co jest szczególnie charakterystyczne dla mikro 

i małych rodzinnych przedsiębiorstw. W tego typu firmach władza i wiedza jest 

scentralizowana u właściciela, a system zarządzania przedsiębiorstwem w dużej 

mierze oparty jest na odczuciach i doświadczeniu jej właściciela – który często nie-

chętnie się nim dzieli. Należy nadmienić, że jest to często działanie uzasadnione  

i najczęściej wynika z: 

 obaw właściciela – w kontekście stworzenia konkurencyjnej firmy przez jej 

pracowników, 

 niewiedzy właściciela – jak systematycznie i zorganizowanie takimi procesami 

zarządzać, 

 braku czasu i chęci – kiedy właściciel jest skupiony głównie na działaniach 

przynoszących firmie profity. 

W momencie podjęcia świadomej decyzji o rozpoczęciu procesu sukcesji waż-

nym aspektem jest świadome zarządzanie tą informacją w firmie. Do ważnych eta-

pów należy wybór sukcesora  (następcy), warto, aby od podjęcia decyzji osoba ta 

była zaangażowana w proces sukcesji, może go także wspierać konstytucja rodzin-

na, jako najważniejszy w firmie dokument podpisany przez wszystkich członków 

rodziny regulujący kwestie związane z sukcesją, w tym między innymi zbywanie 

udziałów, pozycję seniora w firmie po przejściu na emeryturę
5
. 

W początkowym etapie należy poświęcić odpowiednio dużo czasu na 

uwzględnienie wszystkich aspektów procesu sukcesji. Nie istnieje jeden idealny 

wzorzec procesu sukcesji, dlatego że każdorazowo jest to proces specyficzny, wyni-

kający z indywidualnych uwarunkować właścicieli, sytuacji w jakiej firma się znaj-

duje oraz wyznaczonych celów. 

W etapie planowania warto brać pod uwagę: 

 wybór sukcesora oraz sposób jego przygotowania do nowej roli, 

 kwestie rozwiązań spadkowych (również z uwzględnieniem pozostałych 

członków rodziny czy osób mających prawa/roszczenia do majątku), 

 analizę ryzyka i zagrożeń mogących wystąpić w procesie oraz działania alter-

natywne (np. potencjalny następca rezygnuje), 

 kwestie współpracy z firmami wspierającymi proces sukcesji (firmy prawne, 

podatkowe, konsultingowe), 

 ustalenie formalnego sposobu przebiegu procesu sukcesji (plan, odpowiedzial-

ność, budżet, spotkania zespołu, terminy, sposób raportowania, itp.). 

Zasoby potrzebne na etapie planowania to przede wszystkim czas osób zainte-

resowanych. Poświęcenie stosunkowo dużo czasu na tym etapie przynosi korzyści – 

dobrze przygotowany plan działania z uwzględnieniem wszystkich istotnych aspek-

tów dla danego przedsiębiorstwa. Jeżeli właściciel wie za mało, w procesie sukcesji 

można posiłkować się zewnętrzną firmą partnerską (np. doradczo-konsultingową), 

która ten proces poprowadzi lub wesprze. Koszty etapu planowania mogą być niższe 

                                                 
5 J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie  

i rozwój, Diffin, Warszawa 2004, s. 102. 
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niż te, które mogą wystąpić na etapie realizacji. Źródłem największych kosztów 

może być zdobycie informacji o procesie sukcesji lub zlecenie przeprowadzenia 

etapu planowania firmie zewnętrznej. Koszty takie mogą wahać się od kilku do 

maksymalnie kilkunastu tysięcy złotych w zależności od wielkości firmy i stopnia 

realizacji/wsparcia przez firmę zewnętrzną.  

 

1.2. Etap wdrożenia procesu sukcesji  

 

Etap wdrożenia procesu sukcesji powinien  być realizowany na podstawie 

przygotowanego wcześniej planu. Jak wskazują J. Tapies i J. Ward należy pamiętać, 

że również w trakcie trwania procesu sukcesji zmieniają się ludzie, firma i warunki 

zewnętrzne. Czynnikiem wspierającym sukcesję jest dobrze zmotywowany zespół, 

który w zależności od wielkości firmy może składać się z kilku członków. Optymal-

nie jest kiedy do zespołu należy właściciel, następca (sukcesor), jak również osoby 

powołane, np.: 

 zausznik – zaufany pracownik, znający bardzo dobrze firmę,   

 osoba zewnętrzna – potrafiąca chłodno i bez emocji spojrzeć na sytuację, 

szczególnie w kontekście sytuacji trudnych, które mogą się zdarzać (może to 

być prawnik, konsultant, itp.). 

Wdrożenie na tym etapie w zależności od wielkości firmy może trwać od kilku mie-

sięcy do kilku lat – w zależności od przyjętego planu i celów firmy. Czasochłonnym 

i kosztownym etapem jest przygotowanie następcy do nowej roli właściciela. Etap 

ten powinien  być realizowany na kilku płaszczyznach: 

 wyszkolenia i wykształcenia – przygotowanie zarówno w obszarze prowadze-

nia firmy jak i stosowne przygotowanie branżowe, 

 doświadczenie praktyczne – praca zawodowa w firmie (optymalnie kiedy suk-

cesor ma możliwość pracy w firmie właściciela, ale również w innej firmie  

w celu zdobycia doświadczenia i innej perspektywy), 

 motywacja  – przygotowanie systemu motywacji dla sukcesora. 

W małej lub średniej firmie zarządzanej intuicyjnie i emocjonalnie przez wła-

ściciela może być wskazane opracowanie i wdrożenie procedur i zorganizowanego 

systemu zarządzania (np. Systemu Zarządzania Jakością – ISO-9001). Wtedy za-

równo koszty, jak i czas mogą być stosunkowo wysokie – jednak zorganizowany  

z przejrzystymi zasadami system zarządzania firmą zwiększa szanse nowego następ-

cy na stabilne prowadzenie firmy. Kolejnym kosztownym źródłem procesu sukcesji 

jest współpraca z firmami zewnętrznymi – należą do nich kancelarie prawne, firmy 

podatkowe oraz firmy doradczo-konsultingowe. Kwestie prawne są w większości 

nieodzownym działaniem, w tym obszarze powinny być zabezpieczone interesy 

zarówno następcy, jak i dotychczasowego właściciela oraz pozostałych osób mają-

cych prawa do majątku. Prawnicy w przygotowaniu rozwiązań powinni współpra-

cować z ekspertami z obszaru podatkowego. 

Korzystanie z firm konsultingowo-doradczych w procesie sukcesji nie jest roz-

powszechnione i często wykorzystywane. Firmy traktują  to (często niezasadnie) 

jako zbędne koszty. Z kolei firmy konsultingowo-doradcze mogą wspomagać proces 
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sukcesji w kontekście budowania świadomości o nim samym, przygotowania planu, 

przygotowania merytorycznego zainteresowanych osób (w formie szkoleń, ścieżki 

rozwoju, coachingu, itp. dla sukcesora, pracowników, członków rodziny), analizy 

szans i zagrożeń oraz planów alternatywnych. 

Etap wdrożenia jest najdłuższy i najbardziej kosztowny. W zależności od wiel-

kości firmy może on trwać nawet kilka lat, a potrzebne na jego realizacje kwoty 

mogą być różne i zależą od wielkości firmy i zaplanowanych działań (nawet kilka-

dziesiąt tys. zł). Dla przykładu koszty wdrożenia rozwiązań prawnych dla małej 

firmy (piętnastu pracowników) wynoszą około 4–5 tys. zł i uwzględniają: 

 sześć spotkań w celu wspólnego omówienia założeń, wypracowania optymal-

nego rozwiązania (modelu) prawnego dla firmy i wdrożenia go, 

 zebranie potrzeb i oczekiwań klienta i na bazie tego przygotowanie wstępnych 

wariantów – propozycji rozwiązań wraz z krótką charakterystyką „plusów”  

i „minusów” każdego z rozwiązań, 

 szczegółowa analiza wybranego rozwiązania (a więc symulacje „czarnych sce-

nariuszy” , analiza szans i zagrożeń, symulacje finansowe i ekonomiczne, jak 

również możliwe zmiany w prawie podatkowym, itp.), 

 ewentualne spotkanie doprecyzowujące obawy klienta i wyjaśnienie pytań, 

które się pojawią, czego końcowym efektem jest wypracowanie optymalnego 

rozwiązania, 

 wdrożenie wypracowanego rozwiązania, (w tym również przygotowanie umo-

wy, wpis do KRS, US, GUS, ZUS, reprezentacja klienta). 

Opracowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych dla małej firmy (pięt-

nastu pracowników) może natomiast odbyć się w ramach własnych zasobów lub też  

w przypadku współpracy z firmą konsultingową może wynieść od kilkunastu do 

kilkudziesięciu tys. zł (w zależności od trwania współpracy i zakresu). 

Dla średnich firm współpraca w takim obszarze z firmą konsultingową może 

trwać nawet kilkanaście miesięcy i może obejmować: 

 ocenę stanu istniejącego jako punktu wyjścia, 

 przygotowanie planu działania i scenariuszy, 

 przygotowanie i rozwój kompetencji miękkich pracowników w tym szczegól-

nie następców sukcesora (przez szkolenia, coaching, itp.), 

 określenie procesów występujących w firmie (mapowanie, optymalizacja, od-

powiedzialność, itp.), 

 szkolenia twarde dla kadry firmy, 

 dopasowanie struktury firmy do rozwiązań prawnych. 

 

1.3. Etap podsumowania procesu sukcesji  

 

Podsumowanie procesu sukcesji powinno odbyć się w kontekście stworzonego 

planu, powinny być w nim ujęte przede wszystkim: 

 status osiągnięcia zamierzonych celów, 

 podsumowanie terminowe jak i kosztowe procesu sukcesji w stosunku do pla-

nowanych założeń, 



 Etapy i koszty procesu sukcesji... 351 

 

 udzielenie odpowiedzi na pytanie czy proces sukcesji został osiągnięty i za-

mknięcie procesu,  

 ocena procesu sukcesji wraz z ewentualnymi działaniami proponowanymi do 

dalszej działalności (np. działania ewaluacyjne dla sukcesora, firmy, itp.). 

Jednym z czynników skutecznego podsumowania jest również bieżąca (w trak-

cie etapu wdrożenia) komunikacja i raportowanie w zespole. Odbywać się to powin-

no przez tworzenie forów, struktur lub systemów promujących, wspierających  

i wzmacniających proces dzielenia się informacjami, pomysłami, opiniami czy na-

wet uczuciami
6
. 

Koszt działań podsumowujących jest stosunkowo niższy w stosunku do po-

przednich etapów. W wypadku współpracy z firmami zewnętrznymi na ogół te kosz-

ty wchodzą w skład standardowej współpracy i każdy z etapów jest raportowany na 

koniec danego okresu (np. raz w miesiącu). Ewentualne koszty jakie mogą powstać 

to koszty własne, wynikające z czasu poświęconego przez właścicieli/pracowników 

firmy.  

 

 

2. Źródła i dostęp do finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Dostęp do finansowania zewnętrznego jest kluczowym czynnikiem rozwoju 

każdej firmy, w tym również firmy w procesie sukcesji. W zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa, jego fazy działalności potrzeby finansowe będą się różnić. Zdecy-

dowanie łatwiejszy dostęp do finansowania mają firmy większe z dużym stażem od 

małych przedsiębiorstw na początku swojej działalności, jednak i te nie są wyklu-

czone z finansowania. W celu pozyskania finansowania zwrotnego jednym z naj-

ważniejszych czynników sukcesu jest wiedza w jaki sposób pozyskać finansowanie 

przedsięwzięcia, jak do tego przygotować firmę, a także jak negocjować najkorzyst-

niejszy wariant. W praktyce, przedsiębiorcy wykorzystują kapitał własny w finan-

sowaniu działalności czego deklarowanym powodem jest niechęć do zadłużania się, 

brak zdolności kredytowej, jak również brak wiedzy o zewnętrznym finansowaniu
7
.  

Analizując dostępne zewnętrzne źródła finansowania, kredyty bankowe są 

głównym źródłem kapitału obcego wykorzystywanego w finansowaniu mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. O ile kapitał obcy jest na ogół dodatko-

wym źródłem finansowania działalności firmy, o tyle niejednokrotnie może stano-

wić główne źródło pozwalające na finansowanie przeprowadzanej inwestycji
8
.  

Kredyty bankowe z uwagi na czas trwania  umowy kredytowej możemy po-

dzielić na: 

 krótkoterminowe – udzielane na okres do jednego roku, 

 średnioterminowe – udzielane na okres od roku do trzech lat, 

                                                 
6 J.L. Ward, Perpetuating the family business. 50 lessons learned from long-lasting successful 

families in business, Pelgrave Macmillan, New York 2004, s. 15. 
7 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012, Bank PeKaO SA, Warszawa, styczeń 

2013. 
8 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. 

C.H. Beck 2005, s. 30–31. 
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 długoterminowe  –  udzielone na okres  powyżej trzech lat. 

W ofercie banków wyróżniamy kredyty: inwestycyjne, obrotowe, w rachunku 

bieżącym, w rachunku kredytowym, karty kredytowe i inne. W finansowaniu proce-

su sukcesji kredyty inwestycyjne raczej nie są odpowiednią formą finansowania tego 

przedsięwzięcia, chyba że projekt sukcesji jest połączony z realizowanymi inwesty-

cjami. Dobór odpowiedniej formy finansowania uzależniony jest od specyfiki przed-

sięwzięcia i potrzeb firmy. Szeroki wachlarz produktów kredytowych pozwala na 

realizacje projektów przedsiębiorstw w planowanych przedziałach czasowych oraz 

zapewnia najkorzystniejszy sposób rozliczeń przedsięwzięć inwestycyjnych. Banki 

zapewniają swoim klientom doradztwo kredytowe przy wyborze poszczególnych 

produktów bankowych w celu wybrania najlepszego rozwiązania dla swojego klien-

ta.  

Banki deklarują zainteresowanie obsługą małych i średnich przedsiębiorstw za-

równo w aspekcie bankowości transakcyjnej, jak i kredytowej, dlatego w swoich 

ofertach wyróżniono oferty produktów kierowanych  do sektora MŚP, utworzono 

także komórki doradców MŚP odpowiedzialnych za sprzedaż produktów dla klien-

tów z tego segmentu. Doradcy MŚP odpowiedzialni są za pozyskiwanie, nawiązy-

wanie relacji oraz sprzedaż produktów (w tym kredytowych) dla mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw. W zakresie swoich czynności informują, edukują przed-

siębiorców o możliwych opcjach kredytowania dla poszczególnych transakcji. Dla 

części banków, na przykład Idea Banku, Meritum Banku obsługa firm z sektora mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw jest podstawowym celem działalności. Od 

2010 roku można zauważyć łagodzenie polityk kredytowych banków w zakresie 

kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw. W swojej ofercie część banków 

ma kredyty dla firm nowo powstałych (w tym jednoosobowych działalności gospo-

darczych), niektóre banki zmniejszyły wymagany minimalny okres prowadzenia 

działalności z 24 miesięcy do 12, lub 6 miesięcy. Stworzone zostały również pro-

dukty kredytowe dla firm nowo powstałych bez stażu w działalności. Przyjmując 

tezę, że kredyt dla mikro i małych firm jest dostępniejszy, przynajmniej w kryterium 

wymaganego okresu działalności firmy, to udział bankowego finansowania zwrot-

nego w porównaniu do krajów Unii Europejskiej jest nadal niski
9
. 

T. Łuczka wskazuje na  dwa rodzaje ograniczeń w dostępności do kredytów 

bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw: jakościowe i ilościowe
10

. Efek-

tem ograniczenia jakościowego jest wyższa cena kredytu dla MŚP niż dla dużych 

podmiotów gospodarczych, natomiast istotą ograniczenia ilościowego jest zjawisko 

dyskryminacji kredytowej, wynikające z selekcji klientów. 

Banki chętniej dostosowują ofertę kredytową do przedsiębiorcy, gdy firma jest 

długoletnim klientem. Relacja z bankiem, jak i długi okres działalności firmy jest 

gwarantem wiarygodności i stabilności firmy
11

.   

                                                 
9 Survey on the acces to finance of small and medium sized enterprises (SAFE), European 

Commission 2012. 
10 T. Łuczka, Kapitał obcy  w małym  i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty  mikro  

i makroekonomiczne, Wyd. Naukowe PWN, Poznań –Warszawa 2001, s. 81. 
11 I.D. Tymoczko, Charakterystyka współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki ceno-

we kredytu bankowego, Materiały i Studia, NBP, Warszawa 2012, s. 12. 
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W ujęciu jakościowym cena kredytu  często jest niższa dla nowo pozyskanego 

podmiotu gospodarczego i wzrasta wraz ze stażem obsługi firmy przez bank
12

. Wy-

nika to z chęci pozyskania nowych klientów i zwiększenia portfela kredytowego. 

Należy przy tym zaznaczyć, że banki niechętnie kredytują firmy z krótkim stażem. 

Okres prowadzonej działalności przedsiębiorstwa ma bezpośredni wpływ na cenę  

i wysokość kredytu dla małej firmy. Wynika to z niepewności projektu inwestycyj-

nego oraz ze statystycznej przeżywalności mikro i małych firm. Należy także zazna-

czyć, że w wypadku sukcesji działalności gospodarczej przeprowadzonej w okresie 

do jednego roku, bank może traktować małą  firmę jako nowo założoną. Konse-

kwencją tego może być trudność w zdobyciu finansowania kredytem bankowym 

oraz jego wyższa cena. 

Wpływ na wiarygodność firmy będą miały czynniki endogeniczne, takie jak 

jakość kadry kierowniczej, rozumianej w kontekście umiejętności zarządzania 

przedsiębiorstwem, doświadczenia zawodowego jak również sposobu organizacji  

i zarządzania. Wszystkie są nieznane co oznacza, że są obarczone dużym ryzkiem  

w efekcie czego mogą wykluczać finansowanie kredytem bankowym lub podwyż-

szać marże w wypadku  decyzji pozytywnej.  

Udział w rynku wypracowany przez firmę będzie w takiej sytuacji miał drugo-

planowe znaczenie. Kluczowy będzie brak pewności funkcjonowania firmy prowa-

dzonej przez nowego właściciela, dlatego tak ważne jest zaplanowanie i wdrożenie 

procesu sukcesji w odpowiednim momencie życia firmy, jak również z optymalnie 

długim okresem wdrażania nowego właściciela. Podmioty gospodarcze charaktery-

zują się  niedoskonała wiedzą, pomimo to muszą podejmować decyzje, dla których 

konsekwencji nie są w stanie jednoznacznie przewidzieć
13

. Powoduje to większy 

poziom ryzyka kredytowego banków. Przyczyn ryzyka kredytowego jest wiele. 

Najogólniej można je sklasyfikować na egzogeniczne zewnętrzne – związane z oto-

czeniem kredytobiorcy oraz endogeniczne wewnętrzne, wynikające z cech kredyto-

biorcy, to jest jego sytuacji ekonomicznej i prawnej
14

. 

T. Łuczka wskazuje, że na słabą wiarygodność kredytowa MŚP w Polsce 

wpływa niedostatek kapitałów własnych, co przy braku historii kredytowej unie-

możliwia pozyskanie  kapitału obcego – kredytu bankowego
15

. 

Banki komercyjne deklarują duże zainteresowanie finansowaniem mikro i ma-

łych przedsiębiorstw, jednak należy  zwrócić uwagę na zaostrzanie polityk kredyto-

wych banków dla sektora MŚP
16

. Oznacza to, że mimo dużej koncentracji banków 

                                                 
12 K. Gajewski, M. Pawłowska, W. Rogowski, Relacje firm z bankami w Polsce w świetle 

danych ze sprawozdawczości bankowej, Materiały i Studia  NBP, Warszawa 2012, s. 22. 
13 S. Forlicz, Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2001, s. 21. 
14 P. Grobelny, Bankowość dla praktyków, Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, IBnGR 

Gdańsk–Katowice–Warszawa  2007, s. 208. 
15 T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Małe i średnie 

przedsiębiorstwa – szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, Wyd. Politech-

niki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 38. 
16 W. Załęski, Raport końcowy. Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przed-

siębiorczości i innowacyjności w Polsce, „Finansowanie zwrotne”, PARP, Sierpień 2012,  

s. 63–66. 
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na obsłudze i finansowaniu  małych i średnich przedsiębiorstw, w analizie ekono-

micznej badanego podmiotu bardzo precyzyjnie  sprawdzana jest kondycja finanso-

wa firmy. 

Z finansowania zwrotnego najczęściej korzystają firmy produkcyjne, najmniej 

firmy usługowe
17

. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Kronenberga 

głównym źródłem kredytów i pożyczek dla MŚP są banki
18

.  

W 2012 roku 76% mikro przedsiębiorców finansowało działalność ze środków 

własnych. Jako powód  niekorzystania z finansowania zwrotnego wyszczególnio-

no
19

: 

 niechęć do zadłużania, 

 brak potrzeby, 

 tańszy koszt kapitału własnego w porównaniu z finansowaniem zewnętrznym, 

 brak możliwości skorzystania z finansowania zewnętrznego, np. brak zdolności 

kredytowej, 

 brak informacji na temat finansowania zewnętrznego. 

W latach 2007–2011 prawie 2/3 przedsiębiorców z sektora MŚP nie ubiegało 

się o finansowanie zwrotne. Zaledwie 16% wnioskowało o kredyt więcej niż jeden 

raz, z czego 2% ubiegało się pięć razy lub więcej (raz do roku lub częściej)
20

, wśród 

przedsiębiorców, którzy wnioskowali najczęściej dominowały firmy z branży hote-

lowej i restauracyjnej, budownictwa i ochrony zdrowia. Najczęściej wnioskowano  

o kredyt w rachunku bieżącym (36%), o połowę mniej o kredyt obrotowy (17%)  

i zaledwie 12% o kredyt inwestycyjny
21

. Taka konstrukcja wskazuje ze najczęściej 

finansowana była bieżąca działalność przedsiębiorstwa. Znacznie rzadziej celem 

finansowania były inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa. 

Brak korzystania z kredytowania bankowego przez mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa należy rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia dostępności, ale 

również z uwagi na samowykluczenie firm  z korzystania źródeł finansowania ban-

kowego. Samowykluczenie rozumiane jako postawa podmiotu gospodarczego wo-

bec finansowania zewnętrznego, wynikające z założenia o niedostępności realnego 

finansowania, jak również marginalizowania potrzeb finansowania zewnętrznego 

firmy. Na samowykluczenie, wskutek którego przedsiębiorca rezygnuje z finanso-

wania przedsięwzięcia, składają się: 

 założenie o niedostępności kredytu, 

 brak zaufania do instytucji kredytowych, 

 niechęć do zadłużania się, 

                                                 
17 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012 r., Bank PeKaO SA, Warszawa, styczeń 

2013. 
18 Mikroprzedsiębiorczość w Polsce, badanie zrealizowane przez Pentor  Research Internatio-

nal na zlecenie Fundacji Kroneneberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej 

Microfinance Centre. 
19 Raport o sytuacji mikro…, s. 64. 
20 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 20102011, 

Warszawa 2012, s. 114. 
21 Ibidem. 
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 brak wiedzy o rodzajach finansowania i zabezpieczeniach produktów kredyto-

wych. 

 
 

Rysunek 1. Źródła finansowania zwrotnego 

 
Źródło: Mikroprzedsiębiorczość w Polsce, badanie zrealizowane przez Pentor  Research In-

ternational na zlecenie Fundacji Kroneneberga przy Citi Handlowy przy współpracy 

merytorycznej Microfinance Centre. 

 

Kredyt bankowy jest głównym źródłem finansowania bieżącego oraz inwesty-

cji firm. Decyzje przedsiębiorstw o rezygnacji z udziału finansowania zewnętrznego, 

jak również złe przygotowanie firmy do zdolności obsługi kredytu pozbawiają firmę 

możliwości rozwoju lub utrzymania pozycji rynkowej w okresie zapotrzebowania na 

zewnętrzne środki finansowe. 

 

Podsumowanie 

 

Przebieg procesu sukcesji w zależności od wielkości firmy i sposobu jej zarzą-

dzania (organizacji) może przybierać różnorakie formy. Wśród polskich przedsię-

biorców – szczególnie w obszarze mikro i małych firm – wiedza i umiejętność sku-

tecznego przeprowadzenia sukcesji jest obecnie na niskim poziomie (w stosunku do 

krajów Europy Zachodniej). Prawidłowo zaplanowany i przeprowadzony proces 

sukcesji znacząco zwiększa szanse na funkcjonowanie i rozwój firmy prowadzonej 

przez kolejnych następców. Taki proces związany jest również z kosztami, które  

w wypadku większych firm (szczególnie produkcyjnych) może być znaczący i się-

gać nawet kilkudziesięciu tys. zł. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów 

ze środków własnych, firmy mogą szukać źródeł finansowanie m.in. w ofertach 

bankowych. Wachlarz ofert w tym obszarze jest duży i zróżnicowany. Mikro i małe 

firmy wciąż niechętnie sięgają zarówno do zorganizowanego przeprowadzenia pro-

cesu sukcesji, jak i finansowania takiego procesu w ramach finansowania obcego. 

Właściciele – twórcy firm chcąc zapewnić dalsze sprawne funkcjonowanie przed-

siębiorstwa powinni korzystać z wiedzy i wsparcia zewnętrznego w procesie sukce-

sji zarówno w obszarze prawnym, eksperckim, organizacyjnym, jak i finansowym. 

Bazowanie jedynie na własnych doświadczeniach i intuicji będzie skutkowało ży-

wotnością dla większości mikro, małych i średnich firm rodzinnych w obszarze 

głównie jednego pokolenia. 
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STAGES, COSTS AND FINANCING OPTIONS 

OF THE SUCCESSION PROCESS 

 

Summary 

 

Succession is inheritance according to the dictionary of the Polish language, too: work 

or cultural goods remaining down ancestors. In terms of family businesses "succession can be 
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defined as the transfer of company management by the founder-owner of a successor, which 

may be either a family member or someone outside the family (professional manager)1. In this 

context, the succession can be a lengthy process requiring adequate preparation and carried 

out, which also requires financial investment at various stages of implementation. 

In this publication of the first part presents main stages of the process of succession of 

micro, small and medium-sized enterprises, together with the determination of the possible 

costs a given stage of. In the second part of the publication presents the methods and sources 

of financing available to the enterprises also in the context of financing the process of succes-

sion in family businesses. 

 

Keywords: succession, process, costs, family business 
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ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁAŃ  

INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNICZYCH –  
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NA LATA 2014–2020 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono ocenę potencjalnych źródeł finansowania inwestycji 

w gospodarstwach rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości finanso-

wania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) – „Działanie 121 – Modernizacja gospodarstw 

rolnych”. 

Jak wynika z analizy, „Działanie 121 – Modernizacja gospodarstw rolnych” 

jest bardzo popularnym programem wśród działań PROW 2007–2013. Od początku 

2007 roku do końca września 2013 roku rolnicy złożyli 96 258 wniosków, na łączną 

kwotę 13,990 mld zł. Jednym z głównych dokumentów, umożliwiającym ocenę 

gospodarstw w zakresie kryteriów dostępu do pomocy przewidzianej w przepisach 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla  niniejszego działania jest  

„Plan Rozwoju Gospodarstwa”, który ma jednak wiele słabości. Niewątpliwie jedną 

z nich jest wybór parametrów do obliczania efektów ekonomicznych realizowanej 

inwestycji (nadwyżka bezpośrednia). Osoby sporządzające ten dokument (zazwy-

czaj rolnik z doradcą) są w stanie uzasadnić niemal każdą inwestycję. 

 

Sława kluczowe: gospodarstwa rolnicze, inwestycje, źródła finansowania  

 

 

Wprowadzenie 

 

Gospodarstwa rolnicze, prowadzące sprzedaż produktów, są przedsiębior-

stwami (najczęściej rodzinnymi), a rolnicy – przedsiębiorcami. Taki pogląd funk-

cjonuje coraz częściej w literaturze przedmiotu i w praktyce gospodarczej
1
. Podmio-

                                                 
1 Według W. Ziętary trzeba wyraźnie rozgraniczać gospodarstwa rolnicze i przedsiębiorstwa 

rolnicze. Za gospodarstwo rolnicze autor przyjmuje jednostkę produkcyjną wyodrębnioną pod 

względem organizacyjnym, stanowiącą zespół trzech czynników produkcji: ziemi, pracy, 

kapitału (środków produkcji), nastawionych na wytwarzanie produktów rolniczych. Przedsię-

biorstwo rolnicze wg W. Ziętary, stanowi jednostkę gospodarczą wyodrębnioną nie tylko pod 

względem organizacyjnym, lecz ekonomicznym i prawnym, nastawioną na wytwarzanie 

produktów i usług rolniczych w celu ich sprzedaży. W przedsiębiorstwach produkcja ma 
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ty te jednak mają swoją specyfikę, wynikającą głównie z charakteru realizowanej 

produkcji
2
. Prowadząc ten rodzaj działalności wykorzystuje się cechy biologiczne 

roślin i zwierząt. Proces produkcyjny przebiega w organizmach żywych istot, jakimi 

są rośliny i zwierzęta, a rola człowieka, jako formalnego producenta, sprowadza się 

do stwarzania jak najlepszych warunków, by te żywe istoty chciały się rozwijać, 

mnożyć i przybierać na wadze
3
. W produkcji rolniczej (w odróżnieniu od większości 

działalności nierolniczych) ciągle znaczącym czynnikiem jest ziemia. Jej cechy 

szczególne (niepomnażalność, nieruchomość, potencjalna niezniszczalność, ograni-

czona produkcyjność) powodują, że rolnictwo musi rządzić się swoimi prawami.  

W rolnictwie, szczególnie uwidacznia się trójczynnikowa funkcja produkcji podkre-

ślająca, że na produkcyjność czynnika kapitału i pracy ma wpływ produkcyjność 

czynnika ziemi. Z kolei ograniczona produkcyjność ziemi przekłada się na ograni-

czoną produkcyjność pracy i kapitału
4
. Jak stwierdza A. Czyżewski: „rolnictwo 

wszystkich krajów świata od zarania dziejów boryka się z kwestią agrarną (….). 

Istota problemu polega na tym, że ziemia jest czynnikiem niekonkurencyjnym  

w stosunku do dwóch pozostałych – pracy i kapitału”
5
. Cechy szczególne produkcji 

rolniczej są zauważane przez ekonomistów ogólnych, którzy widzą potrzebę od-

miennego traktowania rolnictwa od pozostałych działów gospodarki narodowej. 

Swój pogląd przedstawiają m.in. w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 

(MSR 41 Rolnictwo). Dokument został zatwierdzony przez Zarząd IASC w grudniu 

2000 roku i wykorzystuje  się go  przy  sporządzaniu  sprawozdań  finansowych  za  

 

 

 

 

                                                                                                                   
zatem charakter towarowy; W. Ziętara, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, 

Wyd. FAPA, Warszawa 1998, s. 45. 
2 Wśród ekonomistów rolnych panuje raczej zgodny pogląd, że rolnictwo jest działem gospo-

darki narodowej podlegającym specyficznym uwarunkowaniom przyrodniczo-klimatycznym, 

produkcyjnym i społeczno-kulturowym; F. Tomczak, Od rolnictwa do agrobiznesu. Trans-

formacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wyd. 

SGH, Warszawa 2004. Szczególne znaczenie rolnictwa wynika także z tego, że jest ono źró-

dłem najważniejszego produktu ludzkości, jakim jest żywność. Jak zaznacza J. Wilkin „Bez 

względu na to jak długi i skomplikowany jest tzw. łańcuch żywnościowy, jak bardzo uprze-

mysłowiona produkcja żywności i jak mała część wartości finalnego produktu żywnościowe-

go przypada na rolnika. (…) Bez tych produktów będących efektem pracy rolnika cały łań-

cuch żywnościowy nie ma racji bytu”; J. Wilkin, Rolnictwo a społeczeństwo – ewolucja funk-

cji i relacji, w: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach 

wiejskich, red. A. Rosner, Wyd. IRWiR, Warszawa 2005. 
3 R. Manteuffel, Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa 1987. 
4 W. Rembisz, S. Stańko, Interwencjonizm rynkowy w rolnictwie, w: Rynek rolny w ujęciu 

funkcjonalnym, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Instytut Ekonomiki Rol-

nictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2007. 
5 A. Czyżewski, Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów, Zeszyty Naukowe SGGW, 

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, nr 90, s. 5. 
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okresy  rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2003 roku i później
6
.  

Jedną z istotnych cech wyróżniających produkcję rolniczą jest względnie stan-

dardowy (prawie niezmienny od zarania dziejów) końcowy efekt prowadzonej dzia-

łalności. Zajmując się wytwarzaniem surowców rolniczych nie sposób zapropono-

wać innowacji produktowych i proponować (oczekiwać) wyższych cen. Masowa 

produkcja powoduje, że ceny surowców (produktów) rolniczych maleją w stosunku 

do cen środków produkcji rolniczej i cen pracy oferowanych poza sektorem rolni-

czym
7
. W tej sytuacji producenci rolni (rolnicy) zmuszeni są do zwiększania rozmia-

rów prowadzonej działalności i podnoszenia wydajności pracy. Pociąga to za sobą 

konieczność inwestycji w rzeczowe środki trwałe, zwiększające wydajność i kom-

fort pracy rolnika oraz jego rodziny. Przedstawiona sytuacja powoduje powstawanie 

„błędnego koła” – z jednej strony pojawia się konieczność zwiększania rozmiarów 

prowadzonej produkcji rolniczej przez realizację działań inwestycyjnych, z drugiej 

zaś mało rentowna, obarczona dużym ryzykiem, produkcja nie pozwala na akumula-

cję i realizację działań inwestycyjnych. Powstaje pytanie: jakie są możliwe ze-

wnętrzne źródła finansowania działalności rolniczej? 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i ocena możliwych źródeł 

finansowania działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwach rolniczych. Szczególną 

uwagę zwrócono na możliwości finansowania działań inwestycyjnych  

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) – działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”.  

 

 

1. „Atrakcyjne” zewnętrzne źródła finansowania działań inwestycyjnych  

w przedsiębiorstwach rolniczych w latach 20042013  

 

W latach 2000–2006 głównym źródłem finansowania rolnictwa i obszarów 

wiejskich w krajach członkowskich Unii Europejskiej był Europejski Fundusz 

Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), obejmujący sekcję „Orientacji” i sekcję 

„Gwarancji”. Z sekcji „Orientacji” pochodziły środki na Sektorowy Program 

Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój 

                                                 
6 MSR 41 określa sposób księgowania, prezentację w sprawozdaniu finansowym oraz ujaw-

nianie informacji na temat działalności rolniczej. Według analizowanego standardu: „Działal-

ność rolnicza polega na zarządzaniu przez jednostkę gospodarczą biologiczną przemianą 

przeznaczonych na sprzedaż zwierząt hodowlanych bądź roślin uprawnych – określanych, 

jako aktywa biologiczne – w produkty rolnicze lub w inne aktywa biologiczne”; Rozporzą-

dzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określone mię-

dzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Par-

lamentu Europejskiego i Rady. 
7 Najwyższą dynamikę wzrostu wykazują koszty pracy w działach pozarolniczych, których 

głównym składnikiem są wynagrodzenia. Koszty te poważnie wpływają na sytuację docho-

dową rolników. Wskaźnik wzrostu kosztów pracy w latach 1995–2008 wyniósł około 450%, 

niższy był wskaźnik wzrostu cen środków produkcji nabywanych przez rolników, wynosił – 

260%. Zdecydowanie niższy natomiast był wskaźnik wzrostu cen produktów rolnych sprze-

dawanych przez rolników, który w tym okresie wynosił około 170%; W. Ziętara, Tendencje  

i możliwości rozwoju przedsiębiorstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji, Roczniki 

SERiA, t. XIII, z. 5, Warszawa–Poznań–Wrocław 2011. 
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Obszarów Wiejskich 2004–2006” (SPO), zaś z sekcji „Gwarancji” – na Plan 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 (PROW 2004–2006) oraz 

płatności bezpośrednie. 

Od 2007 roku obszary wiejskie są finansowane w ramach Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
8
. Każdy kraj 

członkowski zobowiązany był opracować Krajowy Plan Strategiczny (KPS) oraz 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). KPS, na podstawie analizy 

sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej przeprowadzonej na podstawie 

dostępnych danych statystycznych, przedstawia priorytety i kierunki rozwoju 

obszarów wiejskich w Polsce w odniesieniu do priorytetów wspólnotowych. PROW 

na lata 2007–2013 określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce  

i jest podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, 

ekonomicznych i społecznych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych. 

Instrumenty PROW podzielono na osie, których realizacja ma przyczynić się do 

osiągnięcia następujących celów: 

 Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 

 Oś 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, 

 Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiej-

skiej, 

 Oś 4 – LEADER. 

Oś pierwsza obejmuje m.in. działanie 121 „Modernizacja gospodarstw 

rolnych”, które jest przeznaczone wyłącznie na wsparcie inwestycji związanych  

z prowadzeniem działalności rolniczej. Zostało ono uruchomione w 2007 roku, jako 

pierwsze z działań inwestycyjnych PROW 2007–2013 wdrażanych przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Z przepisów wykonawczych 

MRiRW wynika, że pomoc przyznaje się na operację, obejmującą wyłącznie 

inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej:  

a) spełniającą wymagania określone w programie, w szczególności uzasadnioną 

ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów oraz zapewniającą 

osiągnięcie i zachowanie celów działania;  

b) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;  

c) której realizacja w gospodarstwie przyczyni się do poprawy ogólnych 

wyników gospodarstwa, w tym: 

    wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA),  

w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub 

wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy 

jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej 

o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia 

przyznania pomocy przez ARIMR, 

    poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska,  

    poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie warunków utrzymania 

zwierząt,  

                                                 
8 Zasady finansowania zostały określone w rozporządzeniu Rady (WE) 1698/2005 w sprawie 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-1-Poprawa-konkurencyjnosci-sektora-rolnego-i-lesnego
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/OS-3-Jakosc-zycia-na-obszarach-wiejskich-i-roznicowanie-gospodarki-wiejskiej
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/OS-3-Jakosc-zycia-na-obszarach-wiejskich-i-roznicowanie-gospodarki-wiejskiej
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/OS-4-LEADER
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 poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie higieny i bezpieczeństwa 

produkcji,  

 poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie infrastruktury drogowej;  

d) która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brakuje rynku zbytu
9
. 

Pomoc udzielana w ramach działania „Modernizacja...” ma formę refundacji, 

czyli zwrotu części wydatków poniesionych na realizacje inwestycji. Zatem to 

wnioskodawca w pierwszej kolejności sam finansuje inwestycję, a po jej 

zakończeniu może otrzymać częściowy zwrot wydatków w ramach przyznanej 

dotacji. Operacje w ramach działania 121 mogą być finansowane zarówno ze 

środków własnych wnioskodawcy, za pomocą kredytu lub pożyczki (z wyłączeniem 

kredytów i pożyczek przyznawanych na zasadach preferencyjnych z dopłatami ze 

środków publicznych), jak i dzięki leasingowi. Wnioskodawca może także otrzymać 

zaliczkę na realizację operacji w wysokości maksymalnie do 50% wnioskowanej 

kwoty pomocy, o wypłatę której występuje we wniosku o przyznanie pomocy. 

Zaliczka wypłacana jest niezwłocznie po podpisaniu umowy przyznania pomocy. 

Maksymalna kwota pomocy, jaką ARiMR może przyznać na jedno gospodarstwo 

i jednego beneficjenta w okresie realizacji PROW 2007–2013, wynosi 300 tys. zł. 

Zasadniczo refundacji podlega od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych, 

poniesionych przez beneficjenta na operacje obejmujące inwestycje związane  

z prowadzeniem działalności rolniczej. Aby pomoc mogła być przyznana, 

ubiegający się o nią producent rolny musi złożyć w ARiMR, w terminie naboru 

wniosków o przyznanie wsparcia, dokumenty aplikacyjne, w tym Plan Rozwoju 

Gospodarstwa (PRG), stanowiący załącznik do wniosku o przyznanie pomocy,  

w którym wykazuje, że realizacja przedstawionej do współfinansowania inwestycji 

w gospodarstwie rolnym jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem jej 

kosztów, i prowadzi do poprawy ogólnych wyników. 

 

 

2. Działania inwestycyjne podejmowane przez rolników na podstawie środ-

ków z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 – próba oceny 

 

2.1.  Kwoty środków pieniężnych przeznaczonych na realizację działania „Mo-

dernizacja gospodarstw rolnych” i ich sposób wykorzystania  

 

Znaczne potrzeby modernizacyjne polskiej wsi, a także szeroki zakres 

wspieranych przedsięwzięć sprawia, że działanie 121 cieszy się dużą popularnością 

wśród rolników. Łączny budżet działania stanowi kwota ponad 2 mld 147 mln 

euro
10

. 

                                                 
9 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w spra-

wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013. 
10 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie 

podziału środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013. 



 Zewnętrzne źródła finansowania działań... 363 

 

 

Do końca września 2013 roku ARiMR przeprowadziła pięć naborów 

wniosków o przyznanie pomocy, w ramach których rolnicy złożyli 96 258 

wniosków na kwotę blisko 13,990 mld zł
11

. Nabory wniosków ogłaszane były  

w poszczególnych województwach, w zależności od dostępności środków 

finansowych, w tym:  

 pierwszy nabór w 2007 roku (ogólnokrajowy), w ramach którego rolnicy 

złożyli ponad 18 300 wniosków o przyznanie pomocy, 

 drugi nabór w 2009 roku (ogólnokrajowy), w ramach którego rolnicy złożyli 

ponad 24 800 wniosków o przyznanie pomocy, 

 trzeci nabór w 2011 roku (z wyłączeniem województwa wielkopolskiego),  

w ramach którego rolnicy złożyli ponad 34 600 wniosków o przyznanie 

pomocy, 

 czwarty nabór w  2012 roku (wyłącznie w województwie podkarpackim),  

w ramach którego rolnicy złożyli ponad 1108 wniosków o przyznanie pomocy, 

 piąty nabór w 2013 roku (w ośmiu województwach), w ramach którego rolnicy 

złożyli ponad 17 240 wniosków o przyznanie pomocy. 

Zakres najczęściej realizowanych przez producentów rolnych inwestycji (wg 

stanu na dzień 30.09.2013 r.) dotyczy przede wszystkim zakupu sprzętu rolniczego – 

łącznie ponad 77 900 szt. Udział w wartości dofinansowania przeznaczony na zakup 

sprzętu rolniczego wynosi ponad 40%. W ramach tej grupy podstawowe pozycje 

zakupów stanowią: 

 ciągniki rolnicze – 28 600 szt., 

 maszyny rolnicze, narzędzia rolnicze, urządzenia oraz środki transportu (inne 

niż ciągniki) do produkcji roślinnej – 36 800 szt., 

 maszyny, narzędzia, urządzenia i wyposażenie do produkcji zwierzęcej blisko 

9600 szt. 

 

2.2. Sposoby oceny przedsięwzięć inwestycyjnych proponowanych przez  

rolników do finansowania w ramach działania „Modernizacja gospo-

darstw rolnych”  

 

Rozważając kwestie wspierania działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 

rolniczych na podstawie środków pochodzących z działania 121 „Modernizacja 

gospodarstw rolnych” PROW 2007–2013, można stawiać pytania: 1) Czy środki 

kierowane na realizację tego programu przyczyniają się do trwałych inwestycji, 

które wyraźnie poprawiają efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw rolniczych? 

2) Czy proponowany system oceny wniosków o dofinansowanie działań inwesty-

cyjnych z tego programu (Działania 121, „Modernizacja…”) jest właściwy?  

Ważnym dokumentem pozwalającym na ocenę gospodarstw rolniczych pod 

kątem kryteriów dostępu do pomocy, określonych w przepisach rozporządzenia 

wykonawczego MRiRW dla działania 121, jest „Plan Rozwoju Gospodarstwa”, 

stanowiący obowiązkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy i składany 

                                                 
11 http://www.arimr.gov.pl/ pomoc-unijna/ wdrazane-programy -i-dzialania- dane-liczbowe/ 

program -rozwoju- obszarow -wiejskich -2007-2013 /modernizacja- gospodarstw- rol-

nych.html (30.09.2013). 
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przez producentów rolnych w ramach działania „Modernizacja...”. Zasadniczo jego 

wypełnienie służy wykazaniu, że realizacja operacji pozwoli na spełnienie warun-

ków określonych w przepisach § 7 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Moderniza-

cja…”.  

W „Planie Rozwoju Gospodarstwa” wnioskodawca, uwzględniając majątek 

gospodarstwa, przeprowadza kalkulacje, które służą uzasadnieniu, w jaki sposób 

elementy zakresu rzeczowego planowanej operacji wpłyną na możliwość osiągnię-

cia i utrzymania założonego celu inwestycji. Jest bardzo wiele słabych stron tego 

rachunku ekonomicznego. Niewątpliwie jedną z podstawowych jest dobór pa-

rametrów w kalkulacjach efektów ekonomicznych (nadwyżek bezpośrednich) 

po realizacji działań inwestycyjnych. Osoby przygotowujące dokument (najczę-

ściej rolnik z doradcą) są wstanie uzasadnić prawie każdą inwestycję – nawet zakup 

piątego ciągnika w gospodarstwie 20 hektarowym. Na przykład wskazują one, że: 

„zakup kolejnego ciągnika, o większej mocy, przyczyni się do lepszego wykonania 

zabiegów agrotechnicznych, co spowoduje przyrost plonów, a w efekcie przyrost 

wartości dodanej osiąganej z gospodarstwa rolniczego”. Czy pieniądze wydane na 

takie inwestycje przyczyniają się do trwałego rozwoju gospodarstw rolniczych? – 

uważam, że nie. Konieczne jest opracowanie innego sposobu oceny przedsięwzięć 

inwestycyjnych w przedsiębiorstwach rolniczych oraz stworzenie bazy danych pa-

rametrów normatywnych, stanowiących podstawę oceny przedkładanych wniosków. 

Ciekawym rozwiązaniem parametrów normatywnych są zaproponowane przez nie-

miecki instytut „Das Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft” 

(KTBL)
12

. 

 

 

3.   Priorytety i działania w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 

 

Realizacja PROW 2007–2013 dobiega końca, powstaje pytanie: czy i w jakiej 

formie w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 UE będzie przebiega-

ło wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich w tym gospodarstw rolniczych? 

Zgodnie z informacjami płynącymi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie 

realizowany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, którego 

celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zaso-

bami natury i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorial-

ny obszarów wiejskich
13

. Program zakłada realizację sześciu priorytetów wyznaczo-

nych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020  

w odniesieniu do celów strategii Europa 2020 oraz do celów zawartych w polskiej 

                                                 
12

A. Parzonko, Koszty normatywne jako ważny instrument wspomagający zarządzanie 

gospodarstwem mlecznym – rozwiązania KTBL, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu 2012, nr 252. 
13 Projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, wersja I, Ministerstwo Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi, 26 lipca 2013 roku. 
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„Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2014–2020”. 

Założone priorytety, to: 1) Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, 

leśnictwie i na obszarach wiejskich; 2) Poprawa konkurencyjności wszystkich sekto-

rów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; 3) Poprawa organi-

zacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie; 

4) Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa  

i leśnictwa; 5) Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia 

na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, 

spożywczym i leśnym; 6) Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubó-

stwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Do wyznaczo-

nych priorytetów przypisano konkretne działania. Analizując przedstawione priory-

tety i działania nasuwa się kilka pytań: 1) czy zaproponowane priorytety, a szcze-

gólne działania nie są ze sobą sprzeczne? 2) czy zaproponowane działania nie kon-

kurują między sobą, co w konsekwencji może przyczyniać do mniej efektywnego 

wykorzystania środków na realizację wskazanych priorytetów? 3) czy wydzielone 

procedury kwalifikujące, wewnątrz określonego działania, służą realizacji przypisa-

nych priorytetów i nie są odstraszające dla potencjalnych beneficjentów? Nie sposób 

na wszystkie wątpliwości w tym momencie odpowiedzieć, ponieważ nie wszystkie 

wytyczne zostały w pełni upublicznione (np. pula środków na zaproponowane dzia-

łania).  

Analizując wytyczne dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ra-

mach PROW 2014–2020 można zauważyć, że rolnik chcący skorzystać z tego pro-

gramu powinien przeprowadzić restrukturyzację gospodarstwa. Polega ona na: „za-

sadniczych zmianach w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkuren-

cyjności i zwiększenie jego rentowności oraz dokonywane z uwzględnieniem zmian  

w otoczeniu oraz wewnętrznych potrzeb danego gospodarstwa. Restrukturyzacja 

musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA),  

w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia 

innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwięk-

szenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 20% w odniesieniu do roku bazo-

wego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy”
14

. Jak wynika z przedstawionego 

zapisu nie ma zasadniczych zmian w stosunku do realizowanego PROW 2007–

2013. Powstaje pytanie: czy w dalszym ciągu tak prymitywnie i nieobiektywnie 

będzie mierzona wartość dodana z gospodarstwa rolniczego (precyzyjnie – jej przy-

rost w wyniku realizowanych inwestycji)? Mam nadzieję, że nie (na dzień 

30.09.2013 r. brakuje wytycznych w tej kwestii). Maksymalna wysokość pomocy 

udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolniczym, w okresie realizacji 

programu, nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym na operacje inne niż doty-

czące budowy lub modernizacji budynków inwentarskich łącznie z ich wyposaże-

niem w zakresie niezbędnym do produkcji – maksymalnie 200 tys. zł. Należy pod-

kreślić, że planowane działania inwestycyjne mogą być pokrywane (w ramach anali-

zowanego działania) maksymalnie w 50%, czyli rolnik, który chciałby np.: prze-

prowadzić budowę obory za milion zł, może otrzymać dofinansowanie w kwocie 

maksymalnej 500 tys.  zł.  Problemem  dla  części  rolników  chcących  skorzystać    

                                                 
14 Ibidem, s. 75, http://www.minrol.gov.pl/pol/. 



366 Andrzej Parzonko 

 

 

z analizowanego działania może być konieczność znacznego wkładu własnego. Brak 

własnych środków ogranicza dostępność do środków przewidzianych w działaniu 

„Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wyraźnie należy podkreślić, że kierunek 

działań mający zachęcić rolników (przez większe możliwości dofinansowania) do 

inwestycji w budynki i budowle (szczególnie inwentarskie) jest właściwym i od 

dawna pożądanym.  

 

 

Podsumowanie 

 

1. Gospodarstwa rolnicze, prowadzące sprzedaż produktów są przedsiębiorstwa-

mi (najczęściej rodzinnymi), a rolnicy – przedsiębiorcami, jednak prowadzona 

przez nich działalność ma cechy szczególne. Jedną z nich jest względna stan-

dardowość i masowość, co w pewnym stopniu powoduje, że ceny surowców 

(produktów) rolniczych maleją w stosunku do cen środków produkcji rolniczej 

i cen pracy oferowanych poza sektorem rolniczym. W tej sytuacji producenci 

rolni (rolnicy) zmuszeni są do zwiększania rozmiarów prowadzonej działalno-

ści. Pociąga to za sobą konieczność inwestycji w rzeczowe środki trwałe 

zwiększające wydajność pracy rolnika oraz jego rodziny. 

2.  Stosunkowo mało rentowna, obarczona dużym ryzykiem, produkcja nie po-

zwala na akumulację i realizację działań inwestycyjnych na podstwie własnych 

środków. W UE wprowadzono regulacje mające dofinansowywać inwestycje 

w gospodarstwach rolniczych. W Polsce realizowane były w latach 2004–2006 

dwa programy wspierające rozwój obszarów wiejskich: 1) Sektorowy Program 

Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 

Rozwój Obszarów Wiejskich 2004–2006”; 2) „Plan Rozwoju Obszarów Wiej-

skich” (PROW 2004–2006). W latach 2007–2013 realizowany jest „Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich” (PROW 2007–2013). 

3. Ważnym działaniem w PROW 2007–2013 jest „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” (działanie 121), którego celem jest dofinansowanie inwestycji zwią-

zanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Cieszy się ono dużym zaintere-

sowaniem wśród rolników. Od początku 2007 roku do końca września 2013 

roku rolnicy złożyli 96 258 wniosków na kwotę blisko 13,990 mld zł.  

4. Jednym z głównych dokumentów, pozwalających na ocenę gospodarstw rolni-

czych pod kątem kryteriów dostępu do pomocy określonych w przepisach roz-

porządzenia wykonawczego MRiRW dla działania „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” jest „Plan Rozwoju Gospodarstwa”, który ma wiele słabych stron. 

Niewątpliwie jedną z nich jest dobór parametrów w kalkulacjach efektów eko-

nomicznych (nadwyżek bezpośrednich) po realizacji działań inwestycyjnych. 

Osoby przygotowujące ten dokument (najczęściej rolnik z doradcą) są w stanie 

uzasadnić prawie każdą inwestycję. 

5. Zgodnie z informacjami płynącymi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

będzie realizowany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020, którego celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone 

zarządzanie zasobami natury i działania dotyczące klimatu oraz zrównoważo-

nego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich. Racjonalność działań inwe-
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stycyjnych będzie oceniana na podstawie podobnych kryteriów jak w PROW 

2007–2013. Słabość „Planu Rozwoju Gospodarstwa” do oceny działań inwe-

stycyjnych nakazuje opracowanie nowego sposobu (bardziej obiektywnego) 

opisu i analizy efektywności inwestycji w gospodarstwach rolniczych.  

 

 
Literatura 

 

Czyżewski A., Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów, Zeszyty Naukowe SGGW, 

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2011, nr 90. 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-

liczbowe/program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2007-2013/modernizacja-gospodarstw-

rolnych.html (30.09.2013). 

Manteuffel R., Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa 1987. 

Parzonko A., Koszty normatywne jako ważny instrument wspomagający zarządzanie gospo-

darstwem mlecznym – rozwiązania KTBL, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-

go we Wrocławiu 2012, nr 252. 

Projekt Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, wersja I, Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, 26 lipca 2013 roku, http://www. minrol.gov.pl/pol/. 

Rembisz W., Stańko S., Interwencjonizm rynkowy w rolnictwie, w: Rynek rolny w ujęciu 

funkcjonalnym, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania oraz Instytut Ekonomiki 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2007. 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określo-

ne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 

„Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007–2013. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie 

podziału środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013. 

Tomczak F., Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej 

Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wyd. SGH, Warszawa 2004.  

Wilkin J., Rolnictwo a społeczeństwo – ewolucja funkcji i relacji, w: Uwarunkowania i kie-

runki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, red. A. Rosner, Wyd. 

IRWiR, Warszawa 2005. 

Ziętara W., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, Wyd. FAPA, Warszawa 

1998. 

Ziętara W., Tendencje i możliwości rozwoju przedsiębiorstw rolniczych o różnych kierunkach 

produkcji, roczniki SERiA, t. XIII, z. 5, Warszawa–Poznań–Wrocław 2011. 

 
 

EXTERNAL SOURCES OF FINANCING INVESTMENT IN FARMS – THE  

CURRENT STATE AND ADMINISTRATIVE PROPOSALS FOR 2014–2020 

 

Summary 

 

This paper presents and assesses possible sources of financing investment in farms . 

Particular attention was paid to the possibility of financing of investment from the European 

Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) – Measure 121 „Modernization of agri-

cultural holdings”. 
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As the analysis shows, the Measure 121 „Modernisation of agricultural holdings” is very 

popular among the activities of the RDP 2007–2013. From early 2007 until the end of Sep-

tember 2013 farmers applied 96 258 applications, totaling nearly 13,990 billion zł. One of the 

main document, to allow an assessment of farms in terms of the criteria for access to the aid 

provided for in the provisions of the Implementing Regulation Ministry Of Agriculture And 

Rural Development for „Modernisation of agricultural holdings” is „Farm Development 

Plan”. It has many weaknesses. Undoubtedly, one of them is the selection of parameters in the 

calculation of economic effects (gross margins) on the implementation of the investment. 

Persons preparing this document (usually a farmer with an advisor ) are able to justify almost 

every investment.  

 

Keywords: agricultural farms, investment, financing sources 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI SEKTORA MAŁYCH  

I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

 

 

Streszczenie 

 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce jest przedmiotem badań  

i analiz począwszy od przemian systemowych w latach dziewięćdziesiątych XX 

wieku. Aktywność, potencjał oraz bariery ograniczające jego rozwój są systema-

tycznie monitorowane w raportach  diagnozujących stan tego sektora.   

Małe i średnie przedsiębiorstwa ze względu na swoje niepowtarzalne cechy są 

cennym źródłem zachowań przedsiębiorczych. Zorientowane na przedsiębiorczość 

firmy cechuje myślenie kreatywne, twórcze oraz perspektywiczne, co umożliwia im 

racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz postrzeganie zmian na rynku 

jako okazji do urzeczywistnienia nowych pomysłów i stworzenia nowych wartości. 

Rozwój sektora MŚP przyczynia się do wzrostu oraz rozwoju gospodarczego, wzro-

stu innowacyjności, podtrzymywania konkurencyjności oraz spadku bezrobocia. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa na całym świecie traktowane są jako niepodważalny 

motor zmian w gospodarce. 

Ogromny potencjał tkwiący w przedsiębiorstwach sektora MŚP jest niejedno-

krotnie hamowany przez wiele utrudnień, które uniemożliwiają jego ekspansję. Te 

bariery o dość zróżnicowanej typologii ograniczają sprawność przedsiębiorstw, 

osłabiają je i mogą blokować ich rozwój w przyszłości. Wśród najistotniejszych 

zagrożeń, uniemożliwiających rozwój tego sektora wymienia się niejednokrotnie 

barierę pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.  

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest sektor MŚP w Polsce 

oraz jego system finansowania. Celem artykułu jest przedstawienie głównych oraz 

alternatywnych źródeł finansowania wykorzystywanych w działalności sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw.  

 

Słowa kluczowe: sektor MŚP, bariery rozwoju, źródła finansowania 
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1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw  

 

W gospodarce Unii Europejskiej, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% 

wszystkich przedsiębiorstw europejskich, co sprawia, że wartość dodana wytworzo-

na przez te przedsiębiorstwa stanowi 58,7% PKB Unii Europejskiej
1
. 

 
Tabela 1 

Udział w tworzeniu PKB Unii Europejskiej poszczególnych grup przedsiębiorstw. 
 

 Liczba przedsiębiorstw Obroty Wartość dodana 

udział % 

Przedsiębiorstwa ogółem  100,00 100,00 100,00 

Sektor MŚP 99,80 57,40 58,70 

   mikro 92,20 18,80 21,30 

   małe   6,50 18,70 18,90 

   średnie 1,10 19,90 18,50 

Duże  0,20 42,60 41,30 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://epp.eurostat.ec. europa.eu/ statistics_ ex-

plained /index.php/Small_and_medium-sized_enterprises. 

 

Działające w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa generują obecnie blisko 

trzy czwartego polskiego produktu krajowego brutto (PKB)
2
 (rys. 2). Oznacza to, że 

w strukturze udziału przedsiębiorstw w PKB, małe i średnie przedsiębiorstwa gene-

rują co drugą złotówkę (47,6%), w tym najmniejsze firmy prawie co trzecią 

(29,6%). Udział średnich przedsiębiorstw jest trzy razy mniejszy (10,4%) niż mikro-

firm (29,6%), i dalej małych – prawie cztery razy mniejszy (7,7%)
3
. 

                                                           
1 Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics_explained /index.php /Small _ 

and_ medium-sized_enterprises (2.11.2013). 
2 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. Ponadto w danych uwzględniono: uboczną działalność ludności, polegającą 

m.in. na pozyskiwaniu odpadków użytkowych, runa leśnego, działalności transportowej 

prowadzonej przez rolników indywidualnych oraz działalność właścicieli mieszkań, świad-

czących usługi mieszkaniowe na cele własnego spożycia. Do danych nie zaliczono następują-

cych grup jednostek: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze 

zakładów budżetowych, środki specjalne i fundusze celowe, organizacje społeczne, partie 

polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje wyznaniowe, publiczne 

szkoły wyższe oraz indywidualne gospodarstwa rolne. 
3
 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2012, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012. 
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Rysunek 1. Udział w tworzeniu PKB grup przedsiębiorstw według liczby pracujących  

w Polsce (dane za 2010 r.) 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport o stanie sektora małych i średnich przed-

siębiorstw w Polsce 2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 

2012. 

 

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 

pkt proc. różnicy). W przypadku małych firm różnica jest jeszcze większa (5,5 pkt 

proc.; odpowiednio 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-27) i duże podmioty (48,5% w Polsce, 41,9% w UE-27)
4
. 

Zaprezentowane powyżej dane statystyczne wskazują, że sektor MŚP zajmuje 

istotne miejsce w gospodarce każdego kraju, stanowi podstawę wszystkich współ-

czesnych gospodarek europejskich. Małe i średnie przedsiębiorstwa przyczyniają się 

do poprawy konkurencyjności gospodarki, rozwoju infrastruktury ekonomicznej 

oraz podnoszenia efektywności. Są niepodważalnym nośnikiem innowacji oraz 

integracji społecznej i lokalnej.  

Przedsiębiorstwa pomimo dużego znaczenia dla rozwoju kraju, borykają się  

z licznymi barierami, ograniczającymi ich konkurencyjny rozwój. To zagrożenia, 

które uniemożliwiają lub zmniejszają wymiar osiąganego przez te firmy sukcesu. 

 

 

2. Ogólne bariery rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce 

   

W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji barier rozwoju małych  

i średnich przedsiębiorstw, czyli ograniczeń hamujących wzrost firm. Wyróżnia się 

zarówno bariery wejścia, rozwoju oraz związane z poszczególnymi fazami życia 

                                                           
4 Enterprise and industry SBA fact sheet 2012 Poland, http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/ 

sme/ facts-figures-analysis/ performance-review /files/ countries-sheets/2012/ poland _en.pdf. 
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MŚP. Najczęściej jednak stosuje się pewną uniwersalność, wyróżniając trzy główne 

obszary ograniczające działalność MŚP: zarządzanie, zasoby oraz warunki i struktu-

rę rynku
5
. 

W raporcie opublikowanym w 2012 roku przez PKPP Lewiatan
6
 na czarnej li-

ście barier dla rozwoju przedsiębiorczości znalazły się bariery: podatkowe, wynika-

jące ze stosunku pracy, bariery w wykorzystaniu funduszy strukturalnych, inne ba-

riery utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej, dotyczące ochrony śro-

dowiska oraz branżowe. 

W raportach przygotowywanych przez PARP, największy wpływ na sytuację 

ekonomiczną i rozwój polskich małych i średnich mają przede wszystkim – bariera 

prawna, ekonomiczna, zarządzania, edukacyjna oraz bariera społeczna.   

Kluczowe bariery w rozwoju są rezultatem rozbudowanej biurokracji, niesta-

bilności przepisów prawnych oraz polityki fiskalnej państwa. Jednym z najwięk-

szych problemów jest poszukiwanie źródeł kapitału, niezbędnego do finansowania 

działalności przedsiębiorstwa. Ograniczenia kapitałowe, definiowane jako niski 

poziom akumulacji środków, wysokie koszty operacyjne działalności firm, ograni-

czenia wynikające z uproszczonej księgowości finansowej, a także wysokie koszty 

pozyskania kapitału z instytucji finansowych wyraźnie blokują umacnianie pozycji 

rynkowej przedsiębiorstw z sektora MŚP
7
.   

 

 

3. System oraz źródła finansowania w przedsiębiorstwie 

 

Istota systemu finansowania obejmuje wszystkie decyzje podejmowanie  

w przedsiębiorstwie, które zapewniają firmie kapitał oraz są podstawą kształtowania 

racjonalnej struktury źródeł finansowania w warunkach rynkowych
8
. Rezultatem 

tego działania jest określona strategia finansowania przedsiębiorstwa. 

Wybór źródła finansowania (tab. 2) potrzeb kapitałowych małych i średnich 

przedsiębiorstw zależy od hierarchii źródeł finansowania oraz od kryteriów ich 

atrakcyjności – dostępności, kosztów oraz elastyczności. Dostępność natomiast  

w dużym stopniu uzależniona jest od fazy rozwoju przedsiębiorstwa, która warunku-

je potencjał firmy oraz ocenę jej wiarygodności przez dostawcę kapitału.  

Kapitał własny w przedsiębiorstwie daje prawo dawcy kapitału do pełnego 

dysponowania nim w danym przedsiębiorstwie. Sprawia, że uczestniczy on w po-

dziale wypracowanego zysku lub w pokryciu strat do wysokości wniesionego wkła-

du. Kapitał obcy charakteryzuje się tym, że korzystanie z niego związane jest 

                                                           
5 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, 

Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 32. 
6 PKPP Lewiatan, Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2012, Warszawa, kwie-

cień 2012, http://konfederacjalewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/clb_2012_14.pdf. 
7 I. Staniec, P. Malicki, Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomera-

cji łódzkiej, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. 

M. Matejun, Difin, Warszawa 2011, s. 309.   
8 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. 

C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 17.  
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z określonym kosztem (odsetki), a do dyspozycji przedsiębiorstwa jest on oddany na 

czas określony, po którym musi być zwrócony.  
 

Tabela 2 

Podział źródeł finansowania 

Źródła finansowania 

Kapitał własny Kapitał obcy 

wewnętrzny zewnętrzny zobowiązania długotermi-

nowe 

zobowiązania krótkotermi-

nowe 

 wkłady właści-
cieli 

 zysk 

 amortyzacja 

 sprzedaż majątku 

 przyspieszenie 

obrotu kapitału 

 

 wzrost udziałów 

 dopłaty wspól-
ników lub ak-

cjonariuszy 

 pożyczki od 
rodziny 

 emisja akcji 

 venture capital 

 

 kredyt inwestycyjny 

 leasing 

 franchising 

 forfaiting 

 emisja obligacji 

 dotacje 

 subwencje 

 

 kredyt krótkoterminowy 

 pożyczki z sektora 
pozabankowego 

 krótkoterminowe papiery 

dłużne 

 kredyt handlowy 

 factoring 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Finansowanie wewnętrzne (samofinansowanie) traktowane jest jako podsta-

wowe źródło finansowania, które gwarantuje dalszy rozwój przedsiębiorstwa i osią-

ganie określonych korzyści finansowych właścicielom przedsiębiorstwa. Finanso-

wanie zewnętrzne, czyli dopływ środków finansowych spoza firmy, może polegać 

na zwiększeniu kapitałów własnych przez przyjmowanie dodatkowych wspólników 

bądź jako rezultat zwiększenia poziomu zadłużenia opartego na kapitale obcym
9
. 

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu Komisji Europejskiej  

i Europejskiego Banku Centralnego Survey on the Access to Finance of Small and 

Medium-sized Enterprises (SAFE)
10

 jednoznacznie wskazują, że dostęp do finanso-

wania jest drugim pod względem ważności problemem stojącym przed małymi  

i średnimi przedsiębiorcami w Unii Europejskiej. To ograniczenie wskazane przez 

15% przedsiębiorców w krajach UE, zaraz po kwestii dotyczącej konkurencji oraz 

pozyskania klientów, a przed problemem związanym z dostępem do wykwalifiko-

wanej i doświadczonej kadry pracowniczej (14%).  

 

 

4. Dostęp do kapitału przedsiębiorstw sektora MŚP 

  

W ocenie czynnika, jakim jest finansowania rozwoju przedsiębiorczości, doko-

nanej przez ekspertów GEM
11

, Polska uzyskała wynik umiarkowanie pozytywny – 

                                                           
9 Ibidem, s. 20. 
10 2011 SME’s Access to Finance Survey, Analytical Report, European Commission, 7 De-

cember 2011.  Badanie przeprowadzono w okresie czerwiec–lipiec 2009 r. i ponownie  

w okresie sierpień–październik 2011 r. w 38 krajach, włączając 27 krajów UE i 17 krajów 

strefy euro; http://ec.europa.eu/ enterprise/newsroom /cf /itemdetail.cfm ?item_id= 5644& 

tpa= 0&tk=&lang=pl.  
11Global Entreprenurship Monitor (GEM), to międzynarodowy projekt badawczy w obszarze 

oraz rozpowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości i wspierania tworzenia nowych firm.  
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na poziomie 2,52 (w skali od 1 do 5), to z jednej strony wynik raczej niski,  

a z drugiej – dający Polsce 16. miejsce na 49 przebadanych krajów. Liderem jest 

Szwajcaria (3,50) oraz Tajwan (3,21). Wśród krajów europejskich przed nami znala-

zły się Niemcy (2,95), Holandia (2,88), Portugalia (2,87), Norwegia (2,81), Szwecja 

(2,66), Litwa (2,63) i Finlandia (2,62). 

Jak pokazują dane GUS, od wielu lat głównym źródłem finansowania inwesty-

cji przedsiębiorstw w Polsce są środki własne – 69% w wypadku przedsiębiorstw  

i 65% w wypadku małych i średnich firm
12

. Zewnętrzne źródła finansowania, takie 

jak kredyty i pożyczki krajowe stanowią zaledwie kilkanaście procent całości reali-

zowanych inwestycji (11,5% dla wszystkich przedsiębiorstw oraz 17,0% dla sektora 

MŚP). Środki budżetowe pokrywają jedynie 4,5% budżetu inwestycji przedsię-

biorstw i ok. 3,0% małych i średnich firm. W stosunku do danych z poprzedniego 

okresu, w latach 2008–2010 nastąpił spadek udziału środków własnych  

w finansowaniu inwestycji (o 2 pkt proc.) oraz kredytów i pożyczek krajowych  

(o 1,3 pkt proc.), wzrósł natomiast udział środków budżetowych (o 2 pkt proc.)
13

. 

Zbliżone wyniki badań modelu finansowania mikro i małych przedsiębiorstw 

zaprezentowano w raporcie opracowanym przez Pekao SA Raport o sytuacji mikro  

i małych firm w roku 2012 (temat specjalny: e-gospodarka)
14

. Badanie potwierdza 

dominację środków własnych przedsiębiorców w finansowaniu działalności gospo-

darczej (76% respondentów). Zaledwie 24% ankietowanych potwierdziło, że  

w ostatnim roku oprócz środków własnych korzystało również z finansowania ze-

wnętrznego. Wśród najczęściej podawanych przyczyn niekorzystania ze środków 

zewnętrznego finansowania była niechęć do zadłużenia (46%) oraz brak potrzeby 

(43%). Na trzecim miejscu znalazł się tańszy koszt kapitału własnego w porównaniu 

z finansowaniem zewnętrznym (16%), kolejno brak możliwości skorzystania z fi-

nansowania zewnętrznego (14%), jak również brak zdolności kredytowej (13%). 

Główne wnioski z badania źródeł finansowania potwierdzają również dane zawarte 

w raporcie „MŚP pod lupą”
15

 opublikowanym 8.11.2011 roku. W przeprowadzonym 

                                                                                                                                        
W Polsce inicjatywa realizowana przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we 

współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, P. Zbierowski, D. Węcławska, 

A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota, M. Bratnicki, Global Entreprenurship Monitor – Polska 

2012, Warszawa 2012.  
12 Ibidem. 
13 Raport o stanie sektora małych… 
14 Raport Banku Pekao powstał na podstawie wywiadów telefonicznych z właścicielami 6900 

mikro i małych firm (6056 wywiadów z właścicielami mikro firm i 844 wywiady z właścicie-

lami małych firm). Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju,  

16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy.  

W badaniu zastosowano schemat losowania warstwowego nieproporcjonalnego. Badanie 

zostało przeprowadzone w dniach od 3 do 21 września 2012 r.   
15 MŚP pod lupą. Raport, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, Warszawa 2011. 

„MŚP pod lupą” to badanie przeprowadzone przez TNS Pentor dla Europejskiego Funduszu 

Leasingowego (EFL) w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm 

(EPMPF) w dniach 9–23.08.2011 r. na próbie 600 małych i średnich przedsiębiorstw dobra-

nych metodą losowo-kwotową. Publikacja poświęcona jest kondycji polskiego sektora MŚP 

oraz preferowanych przez nie sposobów pozyskiwania środków na rozwój,  

http://www.efl.pl/finansowanie/EFL_Raport_MSP_pod_lup.pdf. 
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badaniu aż 92% małych i średnich firm zadeklarowało, że finansowanie ich inwe-

stycji pochodzi obecnie z środków własnych. Kredyt bankowy wskazało 46% re-

spondentów, a na leasing – 32% przedsiębiorców. Zaledwie 10% firm korzysta  

z funduszy unijnych, a tylko nieliczni z badanych wskazywali na takie źródła jak 

factoring czy pożyczki od innych przedsiębiorców.  

Wyniki badań opublikowane w raporcie wskazują kredyt bankowy jako drugie 

główne źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie (46%). Przyczyną ta-

kiego wyniku nie jest brak możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania co 

potwierdzają wyniki badań przeprowadzone przez Narodowy Bank Polski
16

. Po 

pierwsze wynika z nich, że pomimo relatywnie wysokiej dostępności kredytu ban-

kowego, przedsiębiorstwa nadal wykazują niski popyt na kredyty i nadal planują 

ograniczać zadłużenie z tego tytułu. Relatywnie wysoki odsetek akceptacji wnio-

sków kredytowych (wzrost o 2,4 pkt proc.  w okresie 2009/2010) nie przekłada się 

na wzrost liczby firm ubiegających się o kredyt (odnotowano spadek o 1,8 pkt proc. 

r./r.) – odsetek firm w badanym okresie osiągnął najniższy poziom w historii bada-

nia (21,5%).  

Według NBP
17

 zainteresowanie kredytami bankowymi jako źródłem finanso-

wania utrzyma się na stosunkowo niskim poziomie do momentu aż postrzegane 

przez firmy ożywienie koniunktury nie będzie na tyle trwałe, aby zachęcić je do 

zwiększenia aktywności inwestycyjnej w skali przekraczającej posiadane przez nie 

środki własne.  

 
 

Rysunek 2. Źródła finansowania inwestycji sektora MŚP 

Źródło: MŚP pod lupą. Raport, Europejski Program Modernizacji Polskich Firm, Warszawa 

2011.  

 

 

 

                                                           
16 Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu ko-

niunktury w IV kw. 2010 oraz prognoz na I kw. 2011, NBP, styczeń 2011. 
17 Ibidem.  
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5. Leasing jako alternatywna forma finansowania inwestycji w sektorze MŚP 

 

Leasing jako forma inwestowania przedsięwzięć, jest rodzajem kredytu rze-

czowego, polegającego na okresowym umożliwieniu korzystania, za stosowną opła-

tą, z określonego dobra materialnego (głównie inwestycyjnego), bez konieczności 

jego nabycia
18

.  

To popularne źródło finansowania (trzecie miejsce wśród najczęściej wykorzy-

stywanych źródeł inwestycji przez przedsiębiorstwa), które jest łatwiejsze do uzy-

skania niż kredyt bankowy. Ma to szczególne znaczenie dla nowych i dynamicznie 

rozwijających się firm oraz dla tych, które oczekują szybkiej decyzji i prostego 

sposobu dostępu do finansowania.  

W raporcie opracowanym przez Oxford Economics
19

 znajdujemy następujące 

korzyści leasingu wskazane przez przedsiębiorstwa sektora MŚP
20

: 

 cena (koszt) leasingu, 

 korzyści podatkowe, 

 brak konieczności posiadania dodatkowych zabezpieczeń, 

 poprawa płynności finansowej (przepływów pieniężnych) przedsiębiorstwa, 

 korzyści finansowe, 

 prostota procedur oraz szybkość załatwienia formalności, 

 przewidywalność/brak odpowiedzialności za ryzyko. 

Stosunkowo wysoki odsetek firm z sektora MŚP traktuje leasing jako sposób 

finansowania dopasowany do swojej działalności – niemal 80% małych i średnich 

firm określa tę formę finansowania jako „zdecydowanie (lub raczej) dla takich firm 

jak moja”
21

.  

Jak podaje organizacja Leaseurope
22

, polski rynek leasingowy w pierwszym 

semestrze 2013 roku odnotował wzrost na poziomie 5,38%, co w porównaniu do 

europejskiej średniej na poziomie –0,89% daje Polsce bardzo dobre miejsce wśród 

krajów europejskich. W analizowanym okresie, z badanych obszarów, najlepszy 

wynik osiągnęła Ukraina (49,06%), Turcja (39,23%) oraz Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (13,06%).  Znacznie gorzej w opublikowanym 

zestawieniu poradziły sobie takie kraje jak Belgia (–14,36%), Hiszpania (–14,16%), 

Finlandia (–12,74%) czy Włochy (–17,25%).  

O mocnej pozycji polskiego leasingu w Europie świadczy również fakt, że Pol-

ska znajduje się w pierwszej dziesiątce największych europejskich rynków. Polska  

z wartością finansowania przez firmy leasingowe na poziomie 3,8 mln euro 

                                                           
18 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Centrum 

Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa 2004, s. 107.  
19 The use of leasing amongst European SMEs Executive Summary, Oxford Economics, No-

vember 2011. 
20 H. Kraemer-Eis, F. Lang, The importance of leasing for SME finance, European Investment 

Fund, Luxembourg, August 2012, http://www.eif.org/ news_centre /research /eif_wp_ 

2012_15_The% 20importance% 20of%20leasing%20for %20SME %20 finance _August_ 

2102.pdf. 
21 MŚP pod lupą. Raport… 
22 The European Federation of Leasing Company Associations, http://www. leaseu-

rope.org/uploads/documents/stats/Leaseurope%202013%20Biannual%20Survey.pdf. 
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w pierwszym semestrze 2013 roku znalazła się na ósmym miejscu w Europie. Ozna-

cza to awans o jedno miejsce w porównaniu z 2012 rokiem.  

W Polsce, tak jak w większości krajów europejskich, największym segmentem 

finansowanym z udziałem firm leasingowych są pojazdy, które składają się na nie-

malże 60% całej wartości finansowania.  

Rynek leasingowy jest aktualnie jedną z najważniejszych gałęzi polskiej go-

spodarki. Ze względu na niższe koszty finansowania inwestycji leasing stał się  

w Polsce poważna alternatywą dla kredytów bankowych oferowanych przedsiębior-

stwom z sektora MŚP. To atrakcyjna forma inwestycji dla małych i średnich przed-

siębiorstw, których nie stać na inwestycje, bądź które borykają się z trudnościami  

w pozyskaniu kredytu bankowego. Za jego pośrednictwem finansowana jest co 

trzecia inwestycja w sektorze przedsiębiorstw
23

.   

  

 

Podsumowanie  

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę na całym 

świecie, przyczyniając się do wzrostu i rozwoju gospodarczego w wielu obszarach. 

Sektor MŚP to dominująca siła polskiej gospodarki oraz źródło innowacji, zatrud-

nienia oraz integracji społecznej.  

Zaprezentowane w artykule wyniki badań pokazują, że Polacy to naród przed-

siębiorczy, w którym tkwi ogromny potencjał. Obecnie to właśnie małe i średnie 

przedsiębiorstwa tworzą najwięcej miejsc pracy, zatrudniając 6,2 mln osób (69,9%). 

Poziomem przedsiębiorczości nie odstajemy od reszty Europy, znajdujemy się po-

wyżej średniej UE, gdyż pod względem liczby aktywnych przedsiębiorstw Polska 

jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa, funkcjonując na współczesnym rynku, napo-

tykają na swojej drodze wiele barier utrudniających rozpoczęcie oraz prowadzenie 

działalności gospodarczej. Do jednych z dominujących ograniczeń zaliczania jest 

bariera związana z finansowaniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy nadal 

przedkładają środki własne nad korzystanie z finansowania zewnętrznego. W sytu-

acji gdy wewnętrzne źródła finansowania mają ograniczone rozmiary, przedsiębior-

cy korzystają z kredytów bankowych oraz leasingu. Leasing jest uznawany przez 

przedsiębiorców za sprzyjające narzędzie finansowania, które umożliwia ich rozwój 

bez konieczności gromadzenia określonych własnych środków finansowych. Kon-

kurencyjność leasingu w stosunku do pozostałych, alternatywnych źródeł finanso-

wania uwidacznia się w łatwym dostępie do niego, co jest szczególnie ważne dla 

działających i nowo powstających firm.  
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THE SOURCES OF FINANCING INVESTMENTS OF SMALL AND ME-

DIUM ENTERPRISES IN POLAND 

 

Summary 

 

Small and medium – sized enterprises in Poland have been analysed since the economy 

transformation in the nineties of the XX century. Activity, potential and barriers restricting its 

development have been systematically monitored in diagnosing reports about the condition of 

SMEs.    

Because of the unique qualities, small and medium – sized enterprises are valuable 

source of enterprising behavior. Enterprises focused  on entrepreneurship characterize creative 

and perspective thinking, which enables a rational management of their own resources and 

treat changes in the market as a chance to realize new ideas and create new values. SMEs’ 
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development contributes to the economic growth, increase in innovation, maintain its  

competitiveness and reduces the unemployment. On the whole world small and medium – 

sized enterprises are treated as indisputable generators of economic changes. 

Many times, immeasurable potential hidden in SMEs’ enterprises is restricted by num-

ber of barriers blocking its expansion. This various barriers may reduce the efficiency of 

enterprises activity and block its development in the future. The most important among them 

is the barrier of access to external funds for financing business development. 

The main interest in this study is devoted to small and medium – sized enterprises sector 

in Poland and its system of financing. The purpose of this work is to present main and alterna-

tive sources of financing used in SMEs sector activity.   

 

Keywords: SMEs sector, barriers of the development, sources of financing  

 

Translated by Monika Sadowska 
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WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH  

PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO  

Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI W RAMACH PILOTAŻOWEGO  

PROGRAMU „VOUCHER BADAWCZY” – STUDIUM PRZYPADKU 

SPÓŁKI BRANŻY POLIGRAFICZNEJ 

 

 

Streszczenie 

 

W nowoczesnej gospodarce coraz większe znaczenie odgrywają innowacyjne 

firmy wykorzystujące rozwiązania tworzone na podstawie badań prowadzonych 

przez naukowców w ośrodkach akademickich. Globalizacja, dynamiczne zmiany 

ekonomiczno-społeczne oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy wymuszają 

zmiany w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego w kierunku nowych form 

współpracy nauki i gospodarki.  

Celem artykułu jest ukazanie na przykładzie analizy spółki branży poligraficz-

nej rezultatów osiągniętych przez nią w ramach pilotażowego programu „Voucher 

badawczy” województwa kujawsko-pomorskiego oraz wykazanie, że współpraca 

nauki z biznesem jest możliwa i przynosi obu stronom wymierne korzyści. Należy 

zatem podejmować działania w inicjowaniu, rozwijaniu i intensyfikowaniu tej 

współpracy, wykorzystując w tym celu między innymi fundusze europejskie przy-

znane Polsce w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.  

 

Słowa kluczowe: innowacyjność, fundusze europejskie, przedsiębiorstwa, jednostki 

badawczo-naukowe  

 

 

Wprowadzenie 

 

Głównymi cechami gospodarki rynkowej jest dominująca przewaga prywatnej 

własności oraz znacząca rola mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP)  

w produkcji dóbr i świadczeniu usług
1
. Podmioty takie dominują w większości roz-

                                                 
1 W UE sektor MŚP stanowi ponad 98% (w tym 92,2% to mikroprzedsiębiorstwa) wszystkich 

przedsiębiorstw (ok. 20,7 mln firm, zatrudniających ponad 87 mln pracowników); A. Kar-

mańska, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw – tło dla zmian, „Rachunkowość” 

2013, nr 6, s. 5. Sektor MŚP w Polsce tworzy obecnie prawie połowę PKB i 2/3 miejsc pracy. 

Z danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w 2010 r. udział MŚP  
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winiętych i rozwijających się gospodarczo państw świata, wpływając istotnie na 

poziom zatrudnienia oraz wielkość PKB w poszczególnych krajach. Ze względu na 

swoją rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy i szybkie dostosowanie się do zmian 

zachodzących w otoczeniu mają one duże znaczenie dla rozwoju lokalnego i regio-

nalnego. Dodatkowo są uznawane za główny czynnik wzrostu gospodarczego  

i walki z ubóstwem
2
. 

We współczesnym świecie podstawowym czynnikiem kreującym postęp i roz-

wój gospodarczy jest zdolność do innowacji rozumiana jako umiejętność przyswa-

jania i wykorzystywania nowej wiedzy. W nowoczesnej gospodarce coraz większe 

znaczenie odgrywają innowacyjne firmy tworzone na podstawie badań prowadzo-

nych przez naukowców w ośrodkach akademickich.  

Transfer  wiedzy w wymiarze europejskim jest obecnie jednym z rozwiązań 

prowadzących do powstania gospodarki opartej na wiedzy. Stanowi również filar 

integracji a zarazem skuteczniejszy sposób internacjonalizacji badań naukowych, 

stąd współpraca placówek naukowych i przedsiębiorstw jest jednym z podstawo-

wych warunków awansu cywilizacyjnego Polski (jej brak lub słabe wykorzystanie 

będzie niewątpliwie zaprzepaszczeniem części potencjału gospodarczego kraju). 

Według najnowszego „Globalnego raportu konkurencyjności”, opracowanego przez 

Światowe Forum Ekonomiczne, Polska znajduje się dopiero na 64. miejscu (za 

Gambią, Wietnamem i Rosją) w rankingu, który ocenia współpracę szkół wyższych 

z podmiotami gospodarczymi. Nasze szkoły uzyskują marne dochody z działalności 

badawczej, ze sprzedaży patentów, towarów i usług – w roku 2009 było to łącznie 

tylko 18,4 mln zł. Tymczasem w roku 2002 sam Uniwersytet Columbia dzięki sa-

mym licencjom zarobił ponad 143 mln USD, a Massachusetts Institute of Techno-

logy (MIT) – ponad 77 mln USD
3
.  

Celem artykułu jest ukazanie, na przykładzie analizy spółki branży poligraficz-

nej, rezultatów osiągniętych przez nią w ramach pilotażowego programu „Voucher 

badawczy” województwa kujawsko-pomorskiego oraz wykazanie, że współpraca 

nauki z biznesem jest możliwa i przynosi obu stronom wymierne korzyści
4
.  

Cel artykułu zrealizowano dzięki badaniom empirycznym przeprowadzonym  

w październiku 2013 roku z wykorzystaniem metody studium indywidualnego przy-

padku. Jako podmiot badań wybrano spółkę z branży poligraficznej. Wyboru tego 

                                                                                                                   
w tworzeniu PKB wyniósł 47,6%, P. Zadura-Lichota, MSP w Polsce na podstawie analiz 

PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, s. 3. 
2 M. Ayyagari, T. Beck, A. Demigruc-Kunt, Small and medium enterprises across the glob, 

„Small Business Economics,” 2007, vol. 29, nr 4, s. 415–434;  M. Ayyagari, A. Demigruc-

Kunt, V. Maksimovic, Small vs. young firms across the world: contribution to employment, 

job creation, and growth, Policy Research Working Paper Series 5631, The World Bank 

2011. 
3 P. Cieśliński, Jak zarobić na nauce?, „Gazeta Wyborcza” 2011-05-16. 
4 Artykuł jest kontynuacją problematyki poruszonej w opracowaniu M. Tokarski, Ocena 

wsparcia współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) z jednostkami na-

ukowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-

pomorskiego (RPO WK-P), w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsię-

biorstw – Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013,  

s. 427–438. 
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przedsiębiorstwa dokonano w sposób celowy, na podstawie udziału w pilotażowym 

programie „Voucher badawczy” województwa kujawsko-pomorskiego. Jako szcze-

gółową metodę badawczą wykorzystano metodę wywiadu kwestionariuszowego  

z prezesem zarządu firmy oraz analizę dokumentacji projektowej. Proces badawczy 

nakierowany został przy tym na opis wycinka rzeczywistości organizacyjnej, zwią-

zanego z oceną  współpracy firmy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym 

(UTP) w Bydgoszczy w ramach programu „Voucher Badawczy”. 

 

 

1. Cele, założenia pilotażowego programu „Voucher badawczy” 

 

Wsparty z funduszy europejskich w ramach Działania 5.4 RPO WK-P projekt 

pt.: Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badaw-

czy” ma ułatwić transfer wiedzy i doświadczeń ze sfery nauki do biznesu. W efekcie 

jego realizacji ma nastąpić rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w re-

gionie kujawsko-pomorskim oraz stymulacja wykorzystania infrastruktury badaw-

czo-rozwojowej i innych działań wspierających transfer technologii do przedsiębior-

ców
5
. 

Całkowita wartość tego projektu wyniosła 8 080 618,00 zł i cała ta kwota zo-

stała sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem pro-

jektu było wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa kujaw-

sko-pomorskiego w realizacji prac badawczo-rozwojowych wprowadzających  

w firmie innowacje przez udzielanie dotacji w formie vouchera badawczego. Plano-

wano, że z pomocy tej skorzysta co najmniej 170 innowacyjnych przedsiębiorstw  

z regionu.  

W ramach programu udzielono dwóch typów wsparcia: 

1. Voucher badawczy na pierwszy kontakt z jednostką naukową, przeznaczony 

dla wnioskodawców, którzy nigdy nie korzystali ze współpracy z jednostkami 

naukowymi. Maksymalna wartość wsparcia w ramach tej formy wynosiła  

25 000 zł i możliwe było otrzymanie dofinansowania na pokrycie 100% wy-

datków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.  

2. Voucher badawczy na rozwój współpracy badawczo-rozwojowej, przeznaczo-

ny dla wnioskodawców, którzy prowadzili już współpracę z jednostkami na-

ukowymi. Maksymalna kwota wsparcia w tym przypadku wynosiła 50 000 zł, 

przy czym wartość dofinansowania mogła pokrywać do 80% wydatków kwali-

fikowalnych.  

Wnioskodawca mógł skorzystać tylko jednokrotnie ze wsparcia w postaci vo-

uchera danego typu, przy czym przedsiębiorca, który skorzystał z Vouchera ba-

dawczego typu 1 mógł ubiegać się o dofinansowanie w ramach Vouchera ba-

dawczego typu 2. Efektem wykonanej przez jednostkę naukową usługi badawczo-

rozwojowej na rzecz przedsiębiorcy powinno być opracowanie nowych lub ulepszo-

nych wyrobów (produktów, usług) albo procesów w przedsiębiorstwie.  

                                                 
5 Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Voucher badawczy, http:// 

www.vb.kpzpip.pl. 
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W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie czterech konkursów. 

Wszystkie już zakończono w latach 2011–2012
6
. W roku 2013 realizowany był 

proces rozliczania i monitorowania udzielonego wsparcia. 

Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badaw-

czy okazał się pozytywną odpowiedzią na potrzeby regionalnych firm. W ramach 

czterech zrealizowanych konkursów dofinansowanie otrzymały 184 przedsięwzięcia 

badawcze, które zostały objęte umowami wsparcia na kwotę 5 916 392 zł. Finalnie 

vouchery badawcze odebrały 152 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu 

kujawsko-pomorskiego (32 firmy skorzystały z vouchera dwukrotnie). 

Słabszą stroną programu Voucher badawczy były niestety niewielkie kwoty 

wsparcia. Środki rzędu 25 i 50 tys. zł mogą wystarczyć na pokrycie kosztów tylko 

niektórych badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Ponadto, wiele projektów 

zrealizowanych w regionie, mających znacznie mniejsze znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego i społeczeństwa, dysponowało dużo większymi budżetami. 

 

 

2. Charakterystyka analizowanego podmiotu
7
  

 

Firma rozpoczęła działalność w 1994 roku, jako mały zakład poligraficzny. 

Systematyczna praca, pełna zaangażowania załoga oraz inwestycje w ciągłe posze-

rzenie i unowocześnienie parku maszynowego sprawiły, że szybko przekształciła się 

w prężnie działającą drukarnię dziełową, zatrudniającą obecnie ponad 200 osób. 

Firma jest znana w Polsce i za granicą. Należy do grona najlepiej wyposażonych 

drukarni dziełowych w Polsce. Ostatnimi nowościami produktowymi drukarni są: 

1. Zeszyty „Memo Book” zgłoszone do Urzędu Patentowego pod nr Wp. 17120. 

Jest to zeszyt jedyny w swym rodzaju na polskim rynku, główną jego cechą 

jest niestandardowy rozmiar – pośredni między znanymi A5 i A4, unikatowe 

wypełnienie i 13 wzorów okładek, których motywem przewodnim są kropki. 

Memo Book to nowy wymiar zeszytów, stworzony dla studentów i z myślą  

o ich potrzebach. Wnętrze wypełnione kropkami  umożliwia swobodne pisanie, 

liczenie oraz rysowanie na stronach. Zaletą zeszytów są czerwone kropki we-

wnątrz, wyznaczające środek strony oraz boków. Każdy zeszyt zawiera rów-

nież 48 perforowanych stron, które umożliwiają swobodne wydzieranie kartek. 

2. Bard book – obszerna seria bezpiecznych książeczek dla dzieci. Ich wprowa-

dzenie związane było bezpośrednio z realizacją projektu badawczo-

rozwojowego dotyczącego opracowania metodologii i metodyk szczegółowych

                                                 
6 Efekty przeprowadzonych konkursów zaprezentowano w opracowaniu M. Tokarski, Ocena 

wsparcia współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) z jednostkami na-

ukowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-

pomorskiego (RPO WK-P), w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsię-

biorstw – Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013,  

s. 433–435. 
7 Firma nie wyraziła zgody na podanie nazwy. 
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na potrzeby szczegółowej kontroli jakości wytwarzania w pełni bezpiecznych ksią-

żek dla dzieci. 

 

 

3. Przedsiębiorstwo na tle branży poligraficznej w Polsce – wyzwania stojące 

przed branżą 

 

Przemysł poligraficzny w Polsce dzięki inwestycjom zrealizowanym w ciągu 

ostatnich 20 lat dysponuje jednym z najnowocześniejszych parków maszynowych  

w Europie, a firmy wciąż inwestują w swoje techniczne zaplecze m.in. wykorzystu-

jąc do tego celu środki europejskie. Prawdopodobnie nigdy nie będzie on tak duży 

jak w niektórych gospodarkach zachodnioeuropejskich (w 2010 r. w całej Unii Eu-

ropejskiej funkcjonowało około 130 tys. przedsiębiorstw poligraficznych, zatrudnia-

jących blisko 850 tys. osób), natomiast Polski sektor poligraficzny tworzy ok. 9 tys. 

firm, w których pracuje 45 tys. osób (co daje polskiej poligrafii siódme miejsce  

w UE pod względem liczby firm), co zdaniem samych firm i ekspertów nieuchron-

nie wymaga konsolidacji
8
. Ze względu na rosnące zainteresowanie elektronicznymi 

środkami komunikacji powoli może spadać liczba drukowanych książek, prasy  

i czasopism oraz akcydensów, na rzecz rosnącej liczby informacji i reklamy wyko-

rzystującej internet, mobilne urządzenia komunikacyjne takie jak smartfony lub 

tablety. Z kolei sektor opakowaniowy zarówno na świecie, jak i w Polsce raczej nie 

narzeka na brak zamówień i ten stan zapewne utrzyma się w najbliższych latach, 

niezależnie od wspomnianych globalnych zjawisk
9
. 

Jednym z głównych motorów napędowych rozwoju polskiego sektora poligra-

ficznego powinien być eksport. Coraz większa grupa polskich przedsiębiorstw de-

klaruje gotowość do otwarcia się na nowe rynki zagraniczne, a z każdym rokiem 

kolejne firmy zwiększają swoje przychody z eksportu. Popyt na polskie usługi poli-

graficzne jest zresztą przez większość przedsiębiorców wymieniany jako jedna  

z jego najmocniejszych stron  (w połączeniu z wysoko wykwalifikowaną kadrą 

pracowników Polska stanowi poważną konkurencję na rynku europejskim. Wysoka 

jakość usług wzbogacona o nowe technologie oraz umiarkowane ceny powinna 

zwrócić większą uwagę odbiorców zagranicznych), jednak sytuacja gospodarcza na 

świecie może stanowić pewne zagrożenie dla dalszego rozwoju. Spowolnienie go-

spodarcze wśród największych odbiorców polskich produktów poligraficznych 

może przyczynić się do zmniejszenia poziomu zamówień u polskich poligrafów,  

a w konsekwencji do wyhamowania wzrostu
10

. Przewaga cenowa oraz wysoka ja-

kość usług polskich firm poligraficznych jeszcze przez długie lata będą źródłem 

przewagi konkurencyjnej nad firmami poligraficznymi z Europy Zachodniej, napę-

dzając wzrost przychodów sektora. 

Znaczenie krajowego rynku, na którym mogą nawarstwić się pewne problemy, 

będzie nadal duże. Większość uczestników rynku podkreśla, że największym zagro-

                                                 
8 Rynek poligraficzny w Polsce, red. J. Bajger, M. Gajdziński, W. Jankowski, P. Kuskowski, 

J. Kuśmierczyk, M. Strojny, Wyd. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga we współpracy  

z KPMG, Warszawa 2012, s. 31. 
9 Ibidem, s. 65. 
10 Ibidem, s. 67. 
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żeniem są zatory płatnicze. Nieterminowe rozliczanie płatności powoduje kłopoty 

przedsiębiorstw poligraficznych szczególnie wtedy, kiedy jest się uzależnionym od 

jednego lub kilku dużych odbiorców. 

Choć prognozy na najbliższe lata są w dużej mierze optymistyczne, to te zwią-

zane z rentownością branży już nie. Większość firm ze względu na narastającą kon-

kurencję i związaną z tym presję cenową twierdzi, że rentowność branży w kolej-

nych latach będzie systematycznie spadać (problemem poligrafii w Polsce są m.in. 

zatory płatnicze, niski poziom marż i wysokie koszty materiałów i urządzeń). Po-

nadto branżę czekają też zmiany związane z konsolidacją sektora ze względu na to, 

że branża znajduje się w czołówce najbardziej rozdrobnionych w Europie. W prze-

ciwnym razie części firm będzie się trudno utrzymać na rynku. Stopień konsolidacji 

polskiego sektora poligraficznego jest niższy od przeciętnego dla całej UE. Mikro-

przedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników) w 2009 roku stanowiły 94,7% 

ogółu przedsiębiorstw poligraficznych w Polsce, przedsiębiorstwa małe (zatrudnia-

jące od 10 do 49 pracowników) – 3,8%, a przedsiębiorstwa średnie i duże (zatrud-

niające co najmniej 50 pracowników) – jedynie 1,5%. Mniejsze drukarnie dlatego, 

w dążeniu do obniżania kosztów i utrzymania na rynku, będą się łączyć w grupy, 

a część polskich przedsiębiorstw zostanie przejęta przez zachodnie koncerny bądź 

upadnie. Przykłady z innych gospodarek również pokazują, że mikroprzedsiębior-

stwa nie mogą w dłuższym horyzoncie czasowym  dominować w takim stopniu, jaki 

obecnie utrzymuje się w Polsce.  

Podsumowując dotychczasowe rozważania odnośnie do branży poligraficznej 

poniżej ukazano w sposób syntetyczny jej mocne i słabe strony  

 

Mocne strony branży  

Firmy działające w sektorze zyskują na: 

 rosnącym zainteresowaniu ich usługami i produktami klientów z innych 

państw (dzięki temu rośnie eksport), 

 wysokim zużyciu papieru w Polsce, 

 jednym z najlepiej wyposażonych w Europie parkach maszynowych, 

 tańszych w porównaniu z innymi krajami cenach usług i produktów, 

 dobrej kadrze inżynierskiej – przeszło 2500 inżynierów o specjalności poligra-

fia oraz papiernictwo, 

 lepszej niż w niektórych krajach europejskich sytuacji gospodarczej w Polsce. 

 

Słabe strony branży 

Przedsiębiorcy z sektora muszą walczyć z: 

 zatorami płatniczymi i spadkiem rentowności prowadzonej działalności, 

 jednym z największych w tej branży w Europie rozdrobnieniem firm, co może 

poskutkować zniknięciem części z nich, 

 nieuczciwą a wręcz wyniszczającą konkurencją w branży,  

 reklamacjami o wątpliwym poziomie zasadności,  

 opieszałą egzekucją należności,  

 brakiem dedykowanego doradztwa i profesjonalnego arbitrażu, 

 skutkami wahania kursów walutowych (materiały kupowane są w innych walu-

tach),
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 zawiłymi (zdaniem przedsiębiorców) wymogami prawnymi i administracyj-

nymi dotyczącymi ich działalności, 

 zmianami wynikającymi z procesów cyfryzacyjnych. 

 

 

4. Opis i rezultaty zrealizowanego przedsięwzięcia w ramach program pilo-

tażowego województwa kujawsko-pomorskiego „Voucher badawczy” 

 

Grupą docelową powiązaną bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia ba-

dawczego są wydawnictwa specjalizujące się w wydawaniu książek dla najmłod-

szych czytelników. Opracowanie metodologii i metodyk szczegółowych na potrzeby 

analitycznej kontroli jakości wytwarzania w pełni bezpiecznych książek dla dzieci 

drukarni stanowi innowację procesową w skali krajowej w zakresie produkcji ksią-

żek dla dzieci. 

Celem podjętych badań było opracowanie metodologii wraz z niezbędnymi 

metodykami analitycznymi, które po praktycznym zastosowaniu pozwolą drukarni 

na pełną kontrolę jakości wytwarzanych nową technologią książek dla dzieci i tym 

samym uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, co najmniej krajowym. Obec-

ny etap badań prowadzonych przez  UTP pozwala przypuszczać, że wyżej wymie-

niony cel, po uzyskaniu finansowego wsparcia, zostanie w pełni osiągnięty w wy-

miarze badawczym oraz sprawdzony na rzeczywistym układzie przemysłowym.  

Z wiedzy, zdobytej na podstawie danych literaturowych, wizyt studyjnych w innych 

zakładach poligraficznych o zbliżonym profilu produkcyjnym (zakładach krajowych 

i zagranicznych) oraz targów i konferencji branżowych, przedmiotowa problematy-

ka badawcza jest zagadnieniem nowym w przemyśle poligraficznym w wymiarze 

europejskim. W ramach postulowanego dofinansowania planuje się następujące 

zadania: 

1. Opracowanie metodologii analitycznej kontroli jakości wytwarzanych, w pełni 

bezpiecznych książek dla dzieci. Badania analityczne, które pozwolą na osta-

teczne rozstrzygnięcie jaki kształt winna mieć cała procedura kontroli anali-

tycznej produktu – począwszy od poboru prób do analiz, a skończywszy na 

formach uzyskiwanych wyników i ich bezpośredniego przełożenia na proces 

technologiczny. Należy podkreślić, że zagadnienie to jest nową problematyką, 

nieznaną z praktyki analitycznej, a tym samym niestosowaną w praktyce prze-

mysłu poligraficznego. 

2. Szczegółowe opracowanie procedur właściwego poboru prób poligraficznych 

do analiz fizykochemicznych.  

3. Opracowanie szczegółowych metodyk analitycznych opartych na zastosowaniu 

technik instrumentalnych dla kontroli jakości produktu (książek dla dzieci). 

4. Walidacja opracowanych metod analitycznych – procedura niezbędna dla oce-

ny skuteczności i poprawności metody przed jej wprowadzeniem do rutyno-

wych procedur analitycznych. 

5. Sprawdzenie procedur analitycznych. Sprawdzenie opracowanej metodologii 

oraz metodyk szczegółowych na rzeczywistym układzie przemysłowym w peł-

nej skali. Prawa majątkowe do wyników badań objętych niniejszym progra-

mem zostaną przeniesione w całości na drukarnie. 
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Wykonawca – UTP w Bydgoszczy – ma bogate zaplecze instrumentalne, nie-

zbędne do pełnej realizacji planowanych przedsięwzięć badawczych (m.in.: chroma-

tografy gazowe klasy HP, chromatografy cieczowe klasy MH, spektometry masowe 

i spektometry absorbcji atomowej, zestawy do poboru i przygotowania prób do 

analiz) oraz jedyne w skali kraju (w ramach publicznych jednostek uczelni wyż-

szych) laboratorium akredytowane (Certyfikat Akredytacji nr AB 952), co jest gwa-

rancją prawidłowego przebiegu procesu badawczego (w wyżej wymienionym zakre-

sie) oraz stwarza perspektywę szybkiego przeniesienia uzyskanych wyników do 

praktyki. W pracę badawczą przewiduje się zaangażowanie około dziesięciu osób,  

w tym większość z tytułem naukowym doktora, w większości ze specjalnością anali-

tyka chemiczna i przemysłowa. 

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia badawczego opracowane wyniki zo-

staną przekazane do Polskiego Centrum Akredytacji, celem uznania ich jako akredy-

towanych metod obowiązujących w Polsce dla oceny jakości wyrobów poligraficz-

nych. 

W wyniku realizacji planowanych prac badawczych w zakresie innowacji pro-

cesowej zostanie opracowana pełna metodologia fizykochemicznej oceny produktu 

poligraficznego – książek dla dzieci. Na podstawie wytypowanych badań oraz opra-

cowanych w ramach przewidywanych badań metodyk szczegółowych, zostanie 

stworzony unikatowy w skali, co najmniej krajowej, system ciągłej kontroli jakości 

produktów – książek dla dzieci.  

Trwałość przedmiotowego przedsięwzięcia badawczego zostanie zapewniona 

na trzech poziomach: oddziaływania, rezultatu i produktu. Wdrożenie do praktyki 

poligraficznej opracowanych metod analitycznych pozwoli na rozwój jakości wy-

twarzanych produktów przez drukarnie oraz wpłynie w istotny sposób na wzrost 

konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz znaczące poszerzenie grupy odbiorców  

w długookresowej perspektywie czasowej.   

Każdy z pięciu etapów przedsięwzięcia badawczego został udokumentowany 

w formie raportów cząstkowych przedstawionych przez jednostkę badawczą, a osta-

teczne rezultaty przeprowadzonych badań przedstawione w raporcie końcowym. 

Wdrożenie do praktyki wyników badań, uzyskanych w ramach przedsięwzięcia 

badawczego wymusi konieczność stałej współpracy z jednostką naukową uczelni 

wykonującej badania, w następujących aspektach: 

 bieżącej kontroli analitycznej celem sprawdzenia poprawności przestrzegania 

procedur analitycznych opracowanych w ramach prac badawczych,  

 bieżącego monitoringu parametrów analitycznych, które nie będą monitorowa-

ne na terenie zakładu z powodu złożoności instrumentarium analitycznego  

i braku odpowiedniego personelu.   

Koszt opisanego powyżej przedsięwzięcia wynosił: 

Wartość netto 62 500,00 zł, 

Wartość Vouchera (max. 80% wartości projektu) 50 000,00 zł. 

Płatność Vouchera nastąpi w momencie zakończenia i akceptacji projektu 

przez drukarnie oraz złożeniu pełnej dokumentacji badawczej do Kujawsko-
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Pomorskiego Związku Pracodawców Polskich bezpośrednio do wykonawcy ba-

dań
11

. 

 

 

Podsumowanie 

 

Czas pokaże, jak rozwinie się współpraca biznesu i nauki w Polsce oraz w re-

gionie kujawsko-pomorskim (tym bardziej, że cechuje je niska innowacyjność)
12

.  

Z pewnością znajdą się zarówno  przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele kadry na-

ukowej, którzy chętnie, w imię wspólnych interesów, podejmą taką współpracę, 

przyczyniając się tym samym do podniesienia innowacyjności regionu oraz zwięk-

szenia konkurencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i uczelni z regionu
13

. Efekty 

współpracy obu sfer pozostaną nie bez znaczenia dla regionu, w którym będzie się 

ona odbywała. W wyniku rozwoju akademickiej przedsiębiorczości swoje zastoso-

wanie w przemyśle mogą znaleźć opracowane w uczelnianych laboratoriach inno-

wacyjne technologie, produkty, itp. Korzyścią dla przemysłu może być także bezpo-

średnie angażowanie pracowników naukowych do badań prowadzonych w przedsię-

biorstwach. Takie rozwiązania będą jednak wymagały wypracowania zasad (mode-

lu) współpracy, zadowalających obie strony. 

Niemniej jednak program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim 

„Voucher badawczy” okazał się pozytywną odpowiedzią na potrzeby regionalnych 

firm i pokazał,  że współpraca nauki z biznesem jest możliwa i przynosi obu stro-

nom wymierne korzyści
14

. I trzeba wierzyć, że współpraca ta będzie w dalszym 

ciągu się rozwijać przynosząc wymierne korzyści regionowi. Tym bardziej, że  

                                                 
11 Projekt został zakończony i rozliczony przez drukarnie. 
12 W odniesieniu do całego kraju, pod względem regionalnego wskaźnika innowacyjności 

gospodarki (Regional Innovation Index – RII), województwo kujawsko-pomorskie znajduje 

się poniżej średniej krajowej, cechuje je niska innowacyjność (zaliczane jest do kategorii low 

innovators). Z rankingu obliczonego na podstawie regionalnego indeksu innowacyjności (RII) 

dla polskich województw wynika, że woj. kujawsko-pomorskie zajmuje przedostatnie miej-

sce. Sytuacja województwa w tym zakresie jest nie najlepsza, ale jednocześnie nie różni się 

drastycznie od sytuacji większości pozostałych regionów w Polsce. 
13 Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego działa 5 publicznych szkół wyższych, 17 niepu-

blicznych oraz 3 seminaria duchowne. Ze szkół publicznych tylko jedna, Uniwersytet Tech-

nologiczno-Przyrodniczy (UTP) im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest uczelnią, której 

zasadniczy profil jest nakierowany na kształcenie w kierunkach technicznych. Pozostałe 

szkoły publiczne prowadzą kształcenie przede wszystkim na kierunkach nietechnicznych. 

Niepubliczne szkoły wyższe w większości także kształcą na kierunkach nietechnicznych 

(głównie humanistycznych, prawniczych, ekonomicznych), a te, które kształcą także na kie-

runkach technicznych, są nieliczne i mają niewielką liczbę studentów (np. Wyższa Szkoła 

Środowiska w Bydgoszczy obecnie przekształcona w Wyższą Szkołę Służb Lotniczych) czy 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi). 
14Sukces programu spowodował jego kontynuacje. Program realizowany jest od 1.01.2013 do 

30.06.2015 przez organizacje „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców  

w partnerstwie z: Toruńską Agencje Rozwoju Regionalnego SA, Izbę Przemysłowo-

Handlową w Toruniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Kujaw-

sko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (konkursy planuje się 

przeprowadzić w I kwartale 2014 r., pierwszy nabór rozpoczął się 07 stycznia 2014 r.). 
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z badania fokusowego przeprowadzonego w ramach innego projektu: „inLAB – 

Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu – grupa: Przedsiębiorcy” 

wynika, iż współpraca przedsiębiorców z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyż-

szymi wykracza obecnie poza granice regionu kujawsko-pomorskiego, ponieważ 

regionalne ośrodki nie są w stanie zaoferować adekwatnych do oczekiwanych badań 

i działań wdrożeniowych. Z tego względu firmy z województwa współpracują  

z politechnikami w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu
15

. Opisany powyżej  

i sfinansowany ze środków europejskich program pilotażowy „Voucher badawczy” 

powinien jednak dać w niedalekiej przyszłości wymierne korzyści w zakresie 

współpracy nauki z biznesem, przyczyniając się tym samym do zwiększenia konku-

rencyjności zarówno przedsiębiorstw, jak i uczelni województwa kujawsko-

pomorskiego. 
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SUPPORT OF COOPERATION OF MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED  

ENTERPRISES OF THE KUYAVIAN-POMERANIAN REGION WITH SCIENTIFIC 

CENTRES  WITHIN THE PILOT PROGRAMME „THE RESEARCH VOUCHER”– 

A CASE STUDY OF PRINTING INDUSTRY 

 

Summary 

 

Innovative enterprises which utilise solutions created on the basis of research conducted 

by scientists in academic research centres constantly gain in importance in the modern econ-

omy. Globalization, dynamic socio-economic changes as well as the development of economy  

                                                 
15

 P. Markiewicz, R. Ratajczak, Raport z badania fokusowego w ramach projektu inLAB – 

Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu. Grupa: Przedsiębiorcy, Bydgoszcz 

2011, s. 3. 
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based upon knowledge trigger alterations within education and higher education in the 

scope of new forms of cooperation between science and economy. 

The main objective of the article is to present and analyse the results achieved by an  

enterprise operating in the printing industry within the “Research voucher” pilot programme 

of the Kuyavian-Pomeranian region. The article also proves that cooperation between science 

and businesses is viable and brings tangible benefits for both sides. Therefore, there shall be 

actions towards both initiation, development and intensification of such cooperation under-

taken with the exploitation of, inter alia, the European Funds granted Poland in the financial 

perspective for the years 2014 – 2020. 

 

Keywords: innovation, European funds, enterprises, research and science institutions  
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BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE NA TLE OGÓLNYCH  

WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA MIKRO I MAŁYCH  

PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

 

 

Streszczenie 

 

Sektor MMP w Polsce cechuje jeden z najniższych wskaźników przeżywalno-

ści przedsiębiorstw w Europie. Poszukując źródeł przyczyn, niekorzystnej dla go-

spodarki polskiej statystyki, w literaturze nieustająco zwraca się uwagę na brak 

dostępu do kapitału oraz problem generowania nadmiernych kosztów działalności.  

W artykule odniesiono się do tych dwóch obszarów wskazując na pozytywne zmia-

ny ogólnych warunków funkcjonowania MMP. Stwierdzono, że przy  prawidłowo 

przeprowadzonym rachunku ekonomicznym, wykorzystaniu istniejącego dostępu do 

kapitału oraz możliwości kontroli kosztów, jakie stwarza rynek outsourcingowy, 

newralgicznym warunkiem przeżycia MMP staje się zachowanie bezpieczeństwa 

finansowego. Zaproponowana miara bezpieczeństwa finansowego dla MMP wypeł-

nia lukę w tym zakresie. 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo finansowe, należności, zapasy, zobowiązania 

bieżące, outsourcing 

 

 

1. Sformułowanie  problemu badawczego i jego prezentacja 

 

Z danych z roku 2011 wynika, że liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych  

w Polsce wyniosła 4 071 576, z czego mikro przedsiębiorstwa stanowiły 94,8%,  

a wraz z małymi,  które stanowiły 4,3% wszystkich przedsiębiorstw,  sektor MMP 

wyniósł ponad 99,0% ogółu przedsiębiorstw
1
. W Polsce tendencja ta utrwala się  

z roku na  rok, bo powstaje coraz więcej przedsiębiorstw z grupy MMP, czyli mikro 

i małych przedsiębiorstw. Polska wyróżnia się jednak także tym, że wskaźnik ich 

przeżywalności należy do najniższych w Europie. Według danych GUS pierwszy 

rok działalności przeżywają trzy na cztery firmy w Polsce (w 2010 r. wskaźnik prze-

życia wynosił 77,8%), przy czym przeżywalność ta w kolejnych latach wynosi do 

50,0% – w drugim i spada osiągając wskaźnik przeżycia 31,0% w piątym roku dzia-

                                                 
1 http://www.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/15160.pdf (4.12.2013). 
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łalności
2
. Niesatysfakcjonujący jest również udział tej grupy przedsiębiorstw  

w sektorze MŚP. Według danych Eurostatu, udział MMP w tym sektorze wyniósł 

2,8%, podczas gdy w UE – 6,9%. Także udział MMP w wartości dodanej brutto, 

wytworzonej w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, był znacząco niższy i wyniósł 

11,5% wobec 18,9% w UE
3
. Już te dane stanowią ważną przesłankę, by problem 

przeżywalności MMP, w środowisku rynkowym gospodarki polskiej, uznać za waż-

ny i go podjąć.  

Poszukując w literaturze opisu przyczyn niekorzystnej dla gospodarki polskiej 

statystyki, nieustająco zwraca się uwagę na brak dostępu do kapitału, w nim upatru-

jąc fundamentalnej przyczyny nieprzeżywalności przedsiębiorstw z grupy MMP. 

Pomija się, lub lekceważy, fundamentalną finansową niewydolność już w momencie 

powstania mikro – czy małego przedsiębiorstwa. Zwraca uwagę nagminne nieprzy-

wiązywanie wagi do stopy zwrotu z planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

jakim jest każde nowo powstałe przedsiębiorstwo. Jeśli w ogóle tego typu rachunek 

ekonomiczny właściciel przyszłego przedsiębiorstwa przeprowadzi i z całą powagą 

do niego przystąpi, to zadawala się znacząco niższą, od porównywalnych  inwesty-

cji, stopą zwrotu, a nierzadko podejmuje działalność przy stopie zwrotu niższej od 

inwestycji bez ryzyka, za jaką uważa się inwestycje w obligacje skarbowe. Prowadzi 

to, już na początku cyklu życia, do nieefektywnego wykorzystania zgromadzonych 

zasobów i destrukcji zainwestowanego kapitału. W tych warunkach przeżycie 

pierwszego roku staje się często barierą nie do pokonania przez mikro i małe przed-

siębiorstwo. Jeśli mimo przeciwności losu, które samo sobie przedsiębiorstwo zgo-

towało, tzn. brakiem zweryfikowanej strategii rozwoju, przedsiębiorstwo wypracuje 

status quo na rynku i przekroczy próg rentowności, to szybko dotyka je zanikająca 

rentowność, prowadząca do destrukcji, z trudem wytworzonej, wartości dodanej  

i kapitału założycielskiego. W krótkim czasie zanikającym zyskom zaczną towarzy-

szyć spadające przychody, często sztucznie podtrzymywane przez wydłużane termi-

ny płatności należności, które nie wystarczają na pokrycie bieżącej działalności 

operacyjnej, co w dalszej kolejności prowadzi do niedotrzymywania terminów płat-

ności z tytułu zobowiązań bieżących, a ich zaprzestanie skutkuje postawieniem 

przedsiębiorstwa w stan upadłości przez wierzycieli. 

Upadłość tych przedsiębiorstw – jak przekonuje literatura i praktyka – są trwa-

le wpisane w filozofię działania MMP, choć ich skutki dla gospodarki nie są wy-

łącznie negatywne. Jeśli upadłość lub likwidacja jest „kontrolowana”, czyli stwarza 

szansę na ponowne założenie przedsiębiorstwa i nie zagraża bytowi rodziny właści-

ciela, to taka „twórcza destrukcja” – jak nazywał ją J.A. Schumpeter – gospodarce 

rynkowej sprzyja, bo absorbuje uwolnione zasoby w nowe przedsięwzięcia. Tyle że 

nie ta grupa przedsiębiorstw decyduje o sukcesach sektora MMP. O sile sektora 

MMP decydują bowiem przedsiębiorstwa innowacyjne, wśród których szczególną 

witalnością charakteryzują się przedsiębiorstwa rodzinne. To one przestrzegają  

fundamentalnych zasad działania w otoczeniu rynkowym. Wykorzystują możliwości 

finansowania zewnętrznego, jeśli przynosi to efekt dźwigni finansowej, 

                                                 
2 Ibidem. 
3 J. Łapiński, Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w:  Raport o stanie 

małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tarnawa, PARP, Warszawa 

2011, s. 13, 16. 
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przy akceptowalnym ryzyku finansowym oraz outsourcingu, jeśli obniży to ich 

koszty działania. Jeśli przy tym opanują trudną sztukę utrzymania  bezpieczeństwa 

finansowego, rozumianego jako zdolność do odtwarzania działalności podstawowej 

w poczuciu braku zagrożenia co do jej kontynuacji, ich sukces rynkowy może być 

liczony w latach. Celem artykułu jest zdefiniowanie problemu bezpieczeństwa fi-

nansowego i zaproponowanie miary bezpieczeństwa finansowego, która byłaby 

prostym narzędziem w ręku właścicieli przedsiębiorstwa wspomagającym sprawne 

funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw. W artykule proponuje się miarę 

bezpieczeństwa finansowego, którą zbudowano na podstawie  znanych w literaturze 

miar finansowych, wykorzystując w tym celu  dedukcję jako metodę badawczą.  

 

 

2. Typy przedsiębiorstw MMP a motywy i kapitałowe możliwości działania 

 

Na pytanie, jakiego typu przedsiębiorstw przedstawiona wyżej logika działania 

dotyka, należy przywołać kategorie przedsiębiorstw o „orientacji zachowawczej”. 

Są to przedsiębiorstwa, dość liczne, nastawione na działania krótkoterminowe, kon-

centrujące się na „wyeksploatowaniu” niszy rynkowej, w której osiadły i z której 

właściciel czerpie źródła dochodu dla realizacji konsumpcji własnej i swojej rodzi-

ny. Do tej grupy przedsiębiorstw należą firmy „martwo urodzone”, firmy meteory, 

firmy, powstałe często z konieczności, zastępujące właścicielowi świadczoną wcze-

śniej przez niego, utraconą pracę najemną
4
. Ta grupa przedsiębiorstw odpowiada za 

niski poziom kapitału społecznego, na który składa się również niski poziom zaufa-

nia firm do siebie
5
. Głównie wśród tych przedsiębiorstw odnotowuje się wysoki 

poziom akceptacji dla nieetycznych zachowań, czyli niepłacenia faktur na czas lub 

w ogóle ich niepłacenie, wykorzystanie luk w prawie, oszukiwanie i cwaniactwo, 

czyli to wszystko, co określa się mianem nadużywania zaufania. 

Przeciwwagą dla tej grupy są przedsiębiorstwa o orientacji prorozwojowej, na-

stawionej na przyszłość. Wyznaczają sobie cele długookresowe i na tych celach 

koncentrują swą działalność operacyjną; dbają o rentowność i pomnażają zasoby, 

pokonując kolejne fazy cyklu życia. Tę grupę przedsiębiorstw tworzą tzw. przedsię-

biorstwa innowacyjne, wśród których nierzadko znajdują się przedsiębiorstwa ro-

dzinne. Zarówno jedne, jak i drugie wytyczają sobie długookresową perspektywę 

działania, w wypadku przedsiębiorstw rodzinnych obliczaną na następne pokolenia. 

Jeśli są one ponadto innowacyjne, to powstają i rozwijają się na bazie produkcji 

nowego wyrobu lub wyraźnie udoskonalonego, z zastosowaniem nowych surowców 

lub nowego zastosowania znanych surowców. Dzięki temu kreują nowy rynek, lub 

przejmują rynek po produkcie „odchodzącym”, dlatego inwestycje tych przedsię-

biorstw mają wieloletni horyzont, a stopa zwrotu zapewnia im przeżycie. 

                                                 
4 Często są to firmy nastawione na szybkie rozwiązanie, o wybitnie konsumpcyjnym charak-

terze. Zdarza się też, że działają na pograniczu legalizmu i szarej strefy, por. Ekonomika  

i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Łódź, 2001,  

s. 75. 
5 Jak wynika z European Social Survey (2008 r.), Polska lokuje się w „ogonie” krajów rozwi-

niętych, gdy chodzi o wzajemne zaufanie. O ile np. w Norwegii wskaźnik zaufania wynosi 

70%, to w Polsce – poniżej 30%. Wyprzedzamy m.in. Grecję, Ukrainę, Rosję, Bułgarię. 
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Przedsiębiorstwa prorozwojowe potrzebują dużo czasu, by się rozwijać – na-

wet kilkadziesiąt lat, aby stać się ważnym graczem na rynku, cały czas pozostając  

w segmencie MMP. Ich rozwój zwykle bywa powolny, często nawet po kilku, kil-

kunastu latach nie przekroczą zatrudnienia, kwalifikującego do grupy małych przed-

siębiorstw
6
. Przedsiębiorstwa rozwojowe mają sporo możliwości dostępu do kapita-

łu, pomijając rangę wkładu własnego, mają dostęp do kredytów i pożyczek banko-

wych oraz dotacji ze środków UE
7
. Przedsiębiorstwa te, jako rozwojowe, mają do-

stęp i korzystają z funduszy venture capital, a także ze wsparcia Aniołów Biznesu. 

Są wzmacniane kapitałem z inicjatywy JEREMIE
8
. Tradycyjne narzekania, że MMP 

mają ograniczony dostęp do kapitału, w szczególności do kredytów, zderzają się  

z wynikami raportu przygotowanego przez Bank Światowy, z którego wynika, że 

Polska (Doing Business 2013) pod względem dostępu do kredytów zajęła czwarte 

miejsce na świecie
9
. 

 

 

3. Koszty działania MMP i możliwości ich racjonalizowania 

 

MMP są świadome, że w środowisku globalnej konkurencji doskonalenie 

funkcjonowania każdego obszaru aktywności przedsiębiorstwa jest warunkiem ko-

niecznym przetrwania, a to wymaga zastosowania rachunku kosztów podejmowa-

                                                 
6 Wśród tych przedsiębiorstw zdarzają się mistrzowie w swoim fachu. Każde z nich tworzy 

osobny rynek, podążając ku globalizacji, cały czas pozostając małym przedsiębiorstwem. Np. 

szwajcarska firma Klops może być tutaj wzorcową, produkuje organy, które są w filharmo-

niach na całym świecie, zatrudnia 65 osób. Jest numerem jeden na niejednym kontynencie. 

Ma roczne przychody niemniejsze niż 5 mld euro. Te i inne tego typu przedsiębiorstwa,  

w większości to rodzinne firmy, których często nie widać na rynku, bo są częścią większego 

produktu, np. niemieckie przedsiębiorstwo Delo, którego kleje są w 80% wszystkich wypro-

dukowanych kart z chipami. Niemiecka firma Flexi wytwarza tylko jeden produkt – automa-

tyczne smycze dla psów. Jeśli rodzimy rynek się wyczerpie, przedsiębiorstwa te wychodzą  

w świat. Flexi robi 12 mln smyczy rocznie i ma 70% światowego rynku. W Polsce jest około 

48 firm – liderów w swojej branży, wśród których np. znajduje się firma Marpol – potentat  

w wędzeniu łososia, HTL Strefa – w produkcji lancetów, Ivona Software – producenta synte-

tyzatorów mowy; por. wywiad z Hemannem Simonem, „Gazeta Wyborcza” 4.112013 r. 
7 Pomocne dla przedsiębiorstw poszukujących kapitału obcego są Fundusze Pożyczkowe, 

Fundusze Poręczeń Kredytowych. Bank Gospodarstwa Krajowego podjął inicjatywę gwaran-

cji de minimis dla zabezpieczenia kredytów udzielanych przedsiębiorstwom przez banki. Jest 

to tzw. kredyt z gwarancją de minimis. Jeśli kredytobiorca nie spłaci kredytu, BGK dokona 

wypłaty z gwarancji na rzecz banku kredytującego, jest to gwarancja w ramach programu 

dopuszczalnej pomocy publicznej. Szerzej: http://ksu.parp.gov.pl/ pl/ oferta_ksu. (1.12.2013); 

http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/ (1.12.2013). 
8 Pod egidą Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości stworzono sieć Aniołów Biznesu AMBER. 

W odróżnieniu od funduszy VC, procedury są szybsze, choć i wsparcie kapitałowe jest mniej-

sze. Szerzej:  http://www.amberinvest.org/pl/ (1.12.2013). 
9 Szerzej: http://www.doingbusiness.org/ ~/media/GIAWB/ Doing%20Business/ Documents/ 

Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf (3.12. 2013).  

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu
http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf
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nych działań. Przedsiębiorstwa te mają pełną świadomość, jak mogą wpłynąć 

na zmniejszenie kosztów, dlatego też starają się wykorzystywać szanse stwarzane im 

przez rynek w tym obszarze. To głównie dla przedsiębiorstw rozwojowych dostępny 

jest rynek outsourcingowy w Polsce, aby mogły korzystać z koordynacji zasobów 

przez rynek, zamiast tworzyć ośrodki kreacji kosztów przez koordynację we-

wnętrzną zasobów. Ponieważ działalność outsourcingowa w Polsce jest obecnie 

najszybciej rozwijającą się działalnością gospodarczą,  należy przyjąć, że dla korzy-

stających z tego  rynku przedsiębiorstw MMP, usługi te są pożądane, bo skutkują 

oszczędnościami w kosztach. W przeciwnym  wypadku,  przy braku oszczędności,  

z takich usług nie korzystałyby i zastępowałyby je koordynacją wewnętrzną.  

W działalność outsourcingową zaangażowanych jest obecnie ponad 100 tys. 

osób, a 8 lat temu takiego rynku jeszcze nie było
10

. To w ramach outsourcingu po-

wstały tzw. centra usług wspólnych, które w imieniu grupy przedsiębiorstw negocju-

ją ceny, warunki sprzedaży, np. prądu elektrycznego, gazu, ubezpieczeń, usług tele-

komunikacyjnych, usług kurierskich, a nawet materiałów biurowych (np. papieru do 

drukarek). Centralizując zakupy, przedsiębiorstwa uzyskują niższe ceny i lepsze 

warunki płatności
11

, np. w Polskich Grupach Zakupowych SA lider zrzeszonych 

przedsiębiorstw ustala potrzeby, przygotowuje specyfikacje, wysyła zapytania ofer-

towe, organizuje przetargi i podejmuje decyzje o wyborze dostawcy.  

Dla racjonalizowania zapasów przedsiębiorstwa wykorzystują  także platformy 

internetowe
12

. Mikro i małe przedsiębiorstwa chętnie korzystają z usług  informa-

tycznych, np. Firma Fly Systems oferuje informatyczną obsługę w prowadzeniu 

sklepów internetowych. Firma oferuje oprogramowanie, miejsce na serwerze, ob-

sługę dostaw towarów, rozliczanie transakcji i prowadzenie księgowości. Współpra-

cuje z ponad 70 hurtowniami i co pół godziny aktualizuje bazę produktów. Dzięki 

temu mikro przedsiębiorca, np. sprzedawca detaliczny nie ponosi kosztów utrzyma-

nia zapasów. W zamian przedsiębiorstwo opłaca tylko  abonament
13

.  

Oszczędności w kosztach pracy, MMP mogą osiągać korzystając z outsourcin-

gu personalnego, który zwykle polega na oferowaniu zatrudnionych przez siebie 

pracowników innym firmom, a zainteresowana tym inna firma może dzięki temu 

zastąpić pracowników przebywających na urlopach lub zwolnieniach lekarskich. 

Przedsiębiorstwa zatrudniające w ten sposób pracowników, szczególnie te o charak-

terze sezonowym, mogą osiągać oszczędności, unikając rekrutacji i samodzielnego 

                                                 
10 Szerzej http://www.rynekpracy.pl/dla_mediow_1.php (1.12.2013). 
11 W Polsce działa kilkanaście organizacji oferujących przystąpienie MMP do grup zakupo-

wych, tworzy je m.in. Związek Przedsiębiorstw i Pracodawców. Dzięki grupie zakupowej, 

koszty surowców i materiałów są niższe nawet o 30%. Grupy zakupowe mają charakter  

branżowy i regionalny. Istniejąca Grupa Paliwowa gromadzi przedsiębiorstwa, które używają 

co najmniej 5000 litrów paliwa miesięcznie, zrzeszona w ramach Podkarpackiego Klubu 

Biznesu. Szerzej ibidem. 
12 Taką platformę oferuje firma Logintrade, powstała w 2008 r. W 2012 r. miała blisko 27 tys. 

zarejestrowanych dostawców i wygenerowała zakupy o wartości ok. 4 mld zł. Szerzej 

http://www.logintrade.pl/platforma-it/o-platformie (1.12. 2013). 
13 Najtańszy pakiet to 200 zł miesięcznie a najdroższy pakiet – 799 zł miesięcznie. Dzięki 

współpracy z Idea Bankiem, nowo powstające przedsiębiorstwa w sieci mogą otrzymać  

25 tys. zł kredytu na start. Szerzej „Newsweek” 7–13.10.2013 r., http://flysystem.pl/o-

programie/ (1.12.2013). 

http://www.rynekpracy.pl/dla_mediow_1.php
http://flysystem.pl/o-programie/
http://flysystem.pl/o-programie/
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zatrudniania pracowników. Zgodnie bowiem z kodeksem pracy, pierwotny praco-

dawca nadal odpowiada za odprowadzenie składek do ZUS i zaliczek na podatek od 

wynagrodzenia pracowników. Także to, że przedsiębiorstwo nie jest właścicielem 

samochodów, z księgowego punktu widzenia, przynosi mu sporo korzyści. Samo-

chody firmowe to źródło kosztów transportu. O wiele taniej jest, gdy przedsiębior-

stwo wynajmuje lub korzysta z leasingu
14

. 

Rynek outsourcingowy świadczy też usługi na rzecz MMP, podejmujących 

działalność na rynkach zagranicznych. Zainteresowani wymianą zagraniczną nie 

widzą konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników. Istniejący serwis tłu-

maczeń online daje dostęp do tłumacza, spośród 150 tłumaczy z całego świata, któ-

rzy uczestniczą w rozmowach telefonicznych, e-mailowych, SMS-owych
15

. 

Outsourcing księgowy to chętnie wykorzystywana usługa przez MMP na rynku 

polskim. Na podstawie raportu „Księgowość mikro i małych firm w Polsce 2011”, 

opracowywanego przez firmę inFakt.pl wraz z agencją badawczą 4P research mix., 

stwierdzić można, że już ponad 50% mikro i małych firm korzysta z usług ze-

wnętrznych biur rachunkowych
16

. 

Rynek outsourcingowy to także naturalne środowisko dla powstawania i roz-

woju mikro i małych przedsiębiorstw. Jako przykład posłużyć może ów serwis tłu-

maczeń, którego właściciel zatrudnia – jeśli już – nielicznych pracowników na 

umowę o pracę, sam  jest bowiem tłumaczem w kilku językach. Potrzeby operacyjne 

firmy wypełnia duża rzesza współpracujących z firmą tłumaczy. Innym znanym od 

lat przykładem są biura usług księgowych, same zaliczane do MMP. Świadczą usłu-

gi księgowe na rzecz innych, takich samych jak one, MMP 
17

. 

Polski rynek outsourcingowy rośnie (ok. 15% rocznie), bo rośnie popyt przed-

siębiorstw czerpiących wymierne korzyści – oszczędności kosztów. Jego wartość.  

                                                 
14 Potentatem na rynku w Polsce jest Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, który 

zrzesza 17 największych firm zajmujących się tą profesją. Szerzej http://pzwlp.pl/ ?m= aktu-

alnosci&id=133 (1.12.2013). 
15 Np. Serwis Dogadamycie.pl ruszył w sierpniu 2012 r., a 10 października została zrealizo-

wana pierwsza usługa od jednego klienta. Obecnie (pod koniec 2013 r.) obsługuje ok. 30 

zleceń dziennie. Serwis działa 24 godziny na dobę. Szerzej www.wyborcza.biz/firma 

(5.12.2013). 
16 https://www.small-business-dna.pl/ index.php? option=com _content&view=article&catid 

=36%3Ablog&id=63%3Aksigowy-z-internetu&Itemid=183 (4.12.2013). 
17 Wśród małych przedsiębiorstw najpopularniejszy jest outsourcing księgowy. A skala po-

trzeb w tym zakresie sprzyja rozwojowi małych przedsiębiorstw świadczących te usługi (wg 

szacunku ekspertów Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Starter, szerzej http:// www.fun- 

dacjastarter.org.pl/ tl_files/informatory/ raport-uslugi-ksiegowe-2013.pdf (4.12.2013). Dla 

przedsiębiorstw korzystających z tych usług, koszt jest niewielki, miesięczny średni koszt 

prowadzenia ewidencji ryczałtowej to zaledwie 150 zł, a księgi przychodów i rozchodów – 

350 zł. Nawet zlecenie prowadzenia księgi handlowej to średni koszt zaledwie 1500 zł, czyli 

dużo mniej niż zatrudnienia do tego celu pracownika. Za: K. Gozdan, Formy opodatkowania  

i ewidencji księgowej mikro i małych  firm, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, MIKROFIRMA 2013, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 2013, s. 577. 

http://pzwlp.pl/?m=aktualnosci&id=133
http://pzwlp.pl/?m=aktualnosci&id=133
https://www.small-business-dna.pl/index.php?option=com_content&view=article&catid=36%3Ablog&id=63%3Aksigowy-z-internetu&Itemid=183
https://www.small-business-dna.pl/index.php?option=com_content&view=article&catid=36%3Ablog&id=63%3Aksigowy-z-internetu&Itemid=183
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sięga już blisko 15 mld zł. Połowa z 1,8 mln przedsiębiorstw działających w Polsce 

systematycznie korzysta z usług zewnętrznych
18

. 

 

 

4. Wymóg bezpieczeństwa finansowego 

 

Czy dbałość o niskie koszty wystarczy, by przedsiębiorstwo spełniało warunki 

bezpieczeństwa finansowego? Odwołując się do literatury z zarządzania, bezpie-

czeństwo postrzega się tam jako prawidłowo przygotowaną, realizowaną  

i odtwarzaną działalność, a wspierając się terminologią wojskową – przy braku 

poczucia zagrożenia
19

. Posiłkując się tą definicją, przyjmujemy że przedsiębiorstwo 

zachowuje bezpieczeństwo finansowe, gdy dążąc do realizacji celów ma nie tylko 

zapewniony dostęp do najbardziej cenionych przez niego zasobów, które w powta-

rzających cyklach wytwarzania przekształca w wyroby finalne i ma zapewniony 

dostęp do rynku zbytu tych wyrobów, ale także przekonanie, że dostęp do zasobów  

i rynku nie będzie gorszy w przyszłości i może być odtworzony bez przeszkód. 

Przedsiębiorstwo ma też przekonanie, że jeśli pojawią się w tym obszarze zakłóce-

nia, to mogą być  skutecznie oddalone
20

. O jakich zagrożeniach mowa? W literatu-

rze z dziedziny finansów podkreśla się, że im większa jest nadwyżka aktywów obro-

towych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi, tym większe jest bezpieczeństwo 

finansowe przedsiębiorstwa
21

. Rozwijając tę myśl, przy zachowaniu całej złożoności 

problemu i jego dynamicznego charakteru, autor definicji wiąże zagrożenie ze zdol-

nością do wywiązania się z zobowiązań krótkoterminowych, czyli płynnością finan-

sową postrzeganą statycznie. Wgłębiając się dalej w istotę rzeczy, miara ta, jako 

majątek obrotowy do zobowiązań krótkoterminowych, jeśli nawet jest spełniona, 

rodzi pytanie, czy  pozwala bez przeszkód odtworzyć działalność i ją kontynuować? 

I w tym względzie należy mieć wątpliwości. Wykazywane w liczniku wartości ma-

jątku obrotowego mogą tworzyć zapasy o niskiej płynności lub wręcz niezbywalne,  

a należności przeterminowane – trudno ściągalne lub stracone, przy równoczesnych 

zerowych stanach środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Z takiej struktu-

ry majątku obrotowego, choć przewyższającej zobowiązania bieżące, nie da się 

„wykrzesać” zasobów pieniężnych, by skierować je na odtworzenie i kontynuację 

działalności operacyjnej.  W tej sytuacji przedsiębiorstwo, choć formalnie zachowu-

jące płynność finansową, traci bezpieczeństwo finansowe. Jeśli jednak, nie odrzuca-

                                                 
18 Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ipsos Loyalty na zlecenie Outsourcing Exper-

ts, kolejne 7% przedsiębiorstw zamierza z takich usług skorzystać w przyszłości, szerzej 

http://www.outsourcingexperts.pl/pliki/file/2013%2008%2013%20Przegl%C4%85d%20Outs

ourcingoy%204%20FINAL.pdf (4.12.2013). 
19 B. Ciupek, Finanse przedsiębiorstw – uwarunkowania gospodarki, w: Oddziaływanie 

instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, Difin, 

Warszawa 2013, s. 100. 
20 B. Ciupek, Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa a interpretacje w zakresie podat-

ków dochodowych, w: Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw, red. T. Famulska, 

Difin, Warszawa 2013, s. 143. 
21 D. Wędzki, Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a war-

tość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 35. 

http://www.outsourcingexperts.pl/pliki/file/2013%2008%2013%20Przegl%C4%85d%20Outsourcingoy%204%20FINAL.pdf
http://www.outsourcingexperts.pl/pliki/file/2013%2008%2013%20Przegl%C4%85d%20Outsourcingoy%204%20FINAL.pdf
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jąc w całości formuły płynności finansowej, uwzględni się czynnik czasu i zmodyfi-

kuje się tę miarę, to można posłużyć się nią dla oceny bezpieczeństwa finansowego, 

rozumianego jako zdolność do odtworzenia cyklu wytwarzania i jego kontynuacji. 

Należy zwrócić uwagę, iż takie podejście do problemu utrzymania bezpieczeństwa 

finansowego pozwala na urealnienie poziomu cyklu kapitału obrotowego, co w razie 

wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa finansowego pozwoli na podjęcie ukierun-

kowanych działań w zakresie pozyskania dodatkowego kapitału. 

Zadanie sformułowania miary bezpieczeństwa finansowego, którą oznaczymy 

przez BF, wymaga identyfikacji składowych tej miary i ich opisu, które przedsta-

wiamy poniżej. Podstawowym składnikiem bezpieczeństwa finansowego są uzyska-

ne w t (niech to będzie kolejny miesiąc) przychody ze sprzedaży PSt. Aby jednak 

mogły one posłużyć do wyznaczenia miernika bezpieczeństwa finansowego, muszą 

być skorygowane o średni okres spływu należności tN liczony  według formuły: 

 ti

n

i

iN Ptt 
1

 , 

gdzie:  

ti  – termin spływu należności, 

n – liczba wyróżnionych okresów spływu należności, 

Pti – udział przychodów ze sprzedaży objętych i-tym (przewidywany) terminem 

spływu należności.  

Jeśli pomiaru bezpieczeństwa finansowego dokonuje się w każdym miesiącu t = 30 

dni, to średnia wartość przychodów ze sprzedaży PSt w wyrażeniu gotówkowym 

zapisuje się jako: 

N
St

St t
t

P
P  . 

Dla prezentacji liczbowej przyjmijmy, że PSt = 3000, z tym, że Pt1 = 20%, co ozna-

cza, że 20% przychodów dokonuje się poprzez płatność gotówkową w ciągu t1 = 3 

dni i dalej Pt2 = 40% przychodów realizowane są w formie gotówki w ciągu t2 = 14 

dni, Pt3 = 25% przychodów formę gotówki przyjmie do t3 = 30 dni, Pt4 = 13% ma 

charakter płatności opóźnionych do 60 dni, a 2% przychodów nie przyjmie formy 

gotówki do t4 = 365 dni, czyli praktycznie są stracone. Przy tych warunkach skory-

gowane o należności średniomiesięczne przychody ze sprzedaży wynoszą: 

.28808,28100

)02,036513,06025,0304,0142,03(
30

3000



 N
s

s t
t

P
P

 

Następny składnik BF to zapasy.  Zapasy Zp odgrywają istotną rolę nie tylko w za-

opatrzeniu produkcji, jako materiały i surowce ZM , ale także w utrzymaniu ciągłości 

sprzedaży wyrobów finalnych ZG. Miernik stanu zapasów, na koniec okresu, np.  

t = 30 dni występujący jako Zp = ZM + ZG, wyznaczony jest przez liczbę dni produkcji  

i dystrybucji i konieczności ich odnowienia. Jeśli cykl obrotu wynosi t = 30 dni, to 

Zp/30 = ZM/30 + ZG/30  jest średnim dziennym stanem. Posługując się podobnym 

założeniem, co poprzednio, niech średni okres zużycia zapasów tp  wyraża formuła:
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ti

p

i

ip Ztt 
1

 , 

gdzie: 

ti – termin wydania / zużycia zapasów, 

p – liczba wyróżnionych okresów, 

Zti – udział wydanych zapasów w wyróżnionym (przewidywanym) terminie. 

Niech Zp = ZM + ZG , wynosi 1500 = 750 + 750 oraz 

w t1 , czyli do 10 każdego miesiąca upłynnia się 30% zapasów, 

w t2 , czyli do 20 każdego miesiąca upłynnia się 20% zapasów, 

w t3 , czyli do 30 każdego miesiąca upłynnia się 40% zapasów. 

Przy tych założeniach otrzymujemy średniomiesięczny stan zapasów: 

4102,8
30

1500
)4,0302,0203,010(

30

1500
 p

p
p t

t

Z
Z . 

Dalsze składniki BF to wynagrodzenia. Zanim staną się one kosztem pracy, wy-

stępują w formie zobowiązań wobec pracowników  ZOB (Pr). Podobnie materiały  

i surowce przyjmują formę zobowiązań wobec dostawców ZOB (Ds), a także obliga-

toryjne płatności wobec urzędu skarbowego stają się zobowiązaniem wobec US, 

czyli ZOB (US). Stosując to samo podejście, co do poprzednich składowych bezpie-

czeństwa finansowego, przyjmujemy, że: 

– ZOB (Pr) = 600 i są realizowane w ostatnim dniu miesiąca, czyli t = ti =30, 

wobec czego: 

60030
30

600

30

(Pr)(Pr)
(Pr)  OBOB

OB

Z

t

Z
Z , 

– ZOB (Ds) są realizowane w 40% w ciągu 3 dni, a pozostałe 60% w ciągu 

14 dni, przy tym warunku otrzymujemy: 

384)6,0144,03(
30

1200
(Ds) OBZ , 

– ZOB (US) są realizowane zgodnie z terminem nadanym przez US, czyli 

np. do:  

t1 = 10 każdego miesiąca składki na ZUS, które stanowią 20% płatności 

ogółem, 

 t2 = 20 każdego miesiąca zaliczki na podatek dochodowy – 20% płatności 

ogółem, 

t3 = 25 każdego miesiąca rozliczenie VAT i akcyzy – 60% płatności ogó-

łem. 

Jeśli przyjmiemy, że ZOB (US) = 300 to: 

2102110)6,0252,0202,010(
30

300
(US) OBZ  

Ponadto należy wyszczególnić: 
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– Zobowiązania z tytułu odsetek ZOB (Kr) = 500 płatne na koniec miesiąca, 

czyli t = t1 = 30. 

      Przyjmując, że bezpieczeństwo finansowe BF  przestawia formuła: 

)Kr()US()Ds()Pr( OBOBOBOB

psp

F
ZZZZ

ZP
B




 , 

otrzymujemy, przy przyjętych wyżej założeniach, że 

644,1
1502

2470

500210192600

4102880





FB . 

 

Ponieważ otrzymany wynik BF = 1,644 jest większy od wartości brzegowej, za 

jaką uważamy BF = 1,0, świadczy to o tym, że przedsiębiorstwo spełnia warunek 

bezpieczeństwa finansowego, co pozwala mu na kontynuację działalności operacyj-

nej bez zakłóceń. Co więcej, może zastosować bardziej agresywną działalność ryn-

kową, wydłużając terminy spłaty należności lub może skrócić terminy realizacji 

zobowiązań. 

Jak widać, miara bezpieczeństwa finansowego oparta jest na zdolności przed-

siębiorstwa do odtworzenia procesu wytwarzania bez zakłóceń. Zakłócenia – tak 

uważamy – wywołane są brakiem dostępu do zasobów pieniężnych, niezbędnych do 

odtworzenia i kontynuacji działalności operacyjnej. Przedsiębiorstwo tracące bez-

pieczeństwo finansowe może być nadal rentowne i nie musi być też nadmiernie 

zadłużone, choć tylko do pewnego czasu. Poszukując bowiem warunków do odtwo-

rzenia bezpieczeństwa finansowego, które utraciło, będzie musiało poszukiwać 

dodatkowego finansowania, co pogorszy strukturę kapitału i rentowność z powodu 

zwiększonych kosztów finansowych. 
  
 

Podsumowanie 
 

O kondycji MMP świadczą przedsiębiorstwa prorozwojowe: innowacyjne i ro-

dzinne. Zakładając, że rachunek ekonomiczny i dostęp do kapitału rozwój ten wyty-

cza, pozostaje zadbanie o bezpieczeństwo finansowe działalności operacyjnej, które 

jest podstawą  jego realizacji. Zaproponowana w niniejszym artykule miara bezpie-

czeństwa finansowego wydaje  się być miarą adekwatną dla mikro i małych przed-

siębiorstw, choćby ze względu na prostotę swojej konstrukcji, niezależnie od pro-

wadzonej księgowości czy też znajomości zagadnień, osoby podejmującej decyzje 

finansowe (najczęściej w mikro przedsiębiorstwa rolę zarządzającego przejmuje 

właściciel przedsiębiorstwa) w tych przedsiębiorstwach, co zdecydowanie zwiększa 

użyteczność tej miary. 
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FINANCIAL SECURITY IN THE CONTEXT OF THE GENERAL BUSINESS  

CONDITIONS FOR MICRO- AND SMALL ENTERPRISES IN POLAND 

 
Summary 

 
Micro- and small enterprises (MSE) sector in Poland has one of the lowest survival rate 

in Europe. In the literature, the lack of access to capital and the problem of generating 

excessive operating costs are considered to be the main causes of this unfavorable statistics 

for the Polish economy. This paper provides analysis of these two problems, indicating 

positive changes in the general conditions for the functioning of MSE sector. 

It was found that, under the condition of conducting the proper economic analysis, using 

the existing access to capital and applying the cost control opportunities offered by the 

outsourcing market, the maintenance of financial security becomes a critical condition for the 

survival of micro- and small enterprises. The proposed measure of financial security of micro- 

and small firms fills a research gap in this area. 
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STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI W SEKTORZE 

MŚP 

 

 

Streszczenie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa to podmioty, które odgrywają ważną rolę  

w krajach wysoko rozwiniętych. Przedsiębiorstwa sektora MŚP mają znaczący 

udział w kreowaniu PKB, jak również tworzeniu nowych miejsc pracy. Rozwój i ich 

pozycja konkurencyjna zależy w dużej mierze od prowadzonej działalności inwesty-

cyjnej, która w porównaniu do dużych przedsiębiorstw jest prowadzona w mniej-

szym stopniu. Głównym źródłem finansowania inwestycji mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw są środki własne. 

Celem artykułu jest analiza źródeł finansowania działalności inwestycyjnej 

przez podmioty sektor MŚP. 

 

Słowa kluczowe: MŚP, nakłady inwestycyjne, źródła finansowania 

 

 

Wprowadzenie  

 

Przedsiębiorstwa sektora MŚP to podmioty odgrywające istotną rolę w krajach 

wysoko rozwiniętych. Stanowią one kwintesencję przedsiębiorczości definiowanej 

jako: „sposób myślenia i proces mający na celu stworzenie nowych form działalno-

ści gospodarczej oraz rozwój tych już istniejących z włączeniem umiejętności po-

dejmowania ryzyka”
1
.  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
2
 na tle pozostałych przedsiębiorstw naj-

szybciej przystosowują się do zmian pojawiających się w otoczeniu, a także zmian 

                                                           
1 M. Okręglicka, Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz źródła ich 

finansowania w 2011 roku, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2012, s. 200. 
2 Zgodnie z definicją wyrażoną w Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (art. 104–106) mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo o średniorocznym 

zatrudnieniu do 9 pracowników i rocznym obrocie nieprzekraczającym równowartości 2 mln 

euro; małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo o średniorocznym zatrudnieniu od 10 do 49 

pracowników i rocznym obrocie nieprzekraczającym równowartości 10 mln euro; średnie 

przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo o średniorocznym zatrudnieniu od 50 do 249 

pracowników i rocznym obrocie nieprzekraczającym równowartości 50 mln euro. 
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warunków rynkowych. Cechują się dużą mobilnością i elastycznością. Stanowią 

fundament stabilnego rozwoju oraz kształtowania się klasy średniej w społeczeń-

stwie. Rola podmiotów sektora MŚP w gospodarce kraju jest bardzo istotna, co 

przekłada się między innymi na ich udział w wytworzonym PKB oraz we wskaźniku 

określającym wielkość zatrudnienia
3
. 

Ze względu na tak ważną rolę podmiotów sektora MŚP, którą pełnią w gospo-

darce kraju, istotny staje się ich rozwój, a także poziom konkurencyjności. Rozwój 

jak i poziom konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na tle po-

zostałych jest ściśle uzależniony między innymi od realizowanych inwestycji, a tym 

samym od możliwości ich finansowania. 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie struktury źródeł finansowania 

nakładów inwestycyjnych, ze względu na istotne znaczenie inwestycji jako czynnika 

wpływającego na rozwój i poziom konkurencyjności przedsiębiorstw. 

W celu precyzyjnego scharakteryzowania tematu w artykule wykorzystano da-

ne liczbowe pochodzące z raportów na temat sektora MŚP przygotowane przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jak również dane statystyczne Głów-

nego Urzędu Statystycznego, a także wyniki badań przeprowadzone przez Qualifact, 

B.P.S. Consultants Poland Ltd. oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych 

Lewiatan. 

 

 

1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw sektora MŚP 

 

Podmioty należące do sektora MŚP powszechnie uważa się jako stymulatory 

rozwoju gospodarczego kraju. Mimo że mają zazwyczaj niewielki zasięg działania 

oraz mały bezpośredni wpływ na otoczenie, w którym funkcjonują, są istotne dla 

kształtowania całości gospodarki, ze względu na dominację ilościową wśród przed-

siębiorstw
4
, a także pełnioną rolę w tworzeniu PKB. 

Według danych z GUS na koniec 2011 roku, działalność gospodarczą w Polsce 

prowadziło 1 784 603 przedsiębiorstw. Podobnie jak w poprzednich latach również 

w 2011 roku firmy z sektora MŚP stanowiły zdecydowaną większość – 99,9% ogó-

łu. Wśród nich z kolei najliczniejszą grupą były mikroprzedsiębiorstwa, które sta-

nowiły 95,9% całej populacji. Firmy małe stanowiły 3,1% ogółu, średnie – 0,9%,  

a duże – 0,2%
5
. 

O istotnej roli podmiotów sektora MŚP w gospodarce świadczy również ich 

znaczny udział w kreowaniu PKB. Według ostatnich dostępnych danych w 2011 

roku udział MŚP w wytwarzaniu PKB szacuje się na poziomie 47,1% (mikro – 30%, 

małe – 7,3%, średnie – 9,8%)
6
. 

                                                           
3 R. Wolański, Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich 

przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 11. 
4 K. Żmija, Fundusze unijne jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych  

w małych i średnich przedsiębiorstwach, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych  

i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011, s. 329. 
5 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 roku, GUS, Warszawa 2013, s. 23. 
6 D. Walczak, A. Żołądkiewicz, Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wsi w ramach PROW 

2007-2013, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju…, s. 269. 
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Ponadto przedsiębiorstwa sektora MŚP ze względu na dominację ilościową 

pełnią istotną rolę na rynku pracy generując nowe miejsca pracy, minimalizując przy 

tym znacznie bezrobocie. Przedsiębiorstwa te nie tylko zapewniają pracę nowym 

osobom, ale także rekompensują spadek zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach
7
. 

W 2011 roku liczba pracujących w przedsiębiorstwach wynosiła 9028,5 tys. 

osób. W podmiotach sektora MŚP pracowało 6336,6 tys. osób co stanowiło 70,2% 

pracujących ogółem
8
. 

Podmioty te jednak funkcjonują w bardzo niestabilnym otoczeniu, co zmusza 

je do nieustannych działań dostosowawczych, umacniania pozycji konkurencyjnej,  

a także powiększania wartości przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich właścicieli. 

Tym samym konieczne jest podejmowanie przez dane przedsiębiorstwa ciągłych 

decyzji inwestycyjnych, co w konsekwencji prowadzi do poszukiwania odpowied-

niego kapitału, pochodzącego ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych
9
. 

Podstawowym źródłem finansowania działalności podmiotów sektora MŚP jest 

kapitał własny. Finansowanie własne przede wszystkim pochodzi z wygospodaro-

wanego zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo – finansowanie wewnętrzne czy 

też z wkładów i udziałów wniesionych przez akcjonariuszy/udziałowców – finan-

sowanie zewnętrzne
10

.  

Finansowanie zewnętrzne obce stanowi dla przedsiębiorstw bardzo bogatą 

formę źródeł finansowania, do których zaliczyć można: kredyty bankowe, pożyczki, 

wszelkiego rodzaju zobowiązania, dłużne długo- i krótkoterminowe papiery warto-

ściowe (obligacje i bony korporacyjne) wyemitowane przez firmę, faktoring, le-

asing, czy też franchaising. Cechą charakterystyczną finansowania zewnętrznego 

obcego jest to, że w wypadku osiągania odpowiednio wysokiej operacyjnej rentow-

ności zainwestowanego kapitału i zachowania właściwej struktury kapitału, podmiot 

gospodarczy może uzyskać dodatnie efekty dźwigni finansowej. Oznacza to wów-

czas podniesienie rentowności kapitału własnego w stosunku do wariantu finanso-

wanego jedynie kapitałem własnym
11

. 

 

 

2. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw sektora MŚP 

 

Rozwój jest procesem, w którym następujące po sobie zmiany występują  

w sposób uporządkowany oraz utrzymują się stosunkowo trwale. W literaturze 

przedmiotu można spotkać dwa pojęcia charakteryzujące zmiany zachodzące  

w przedsiębiorstwach. Zalicza się do nich – wzrost oraz rozwój. Część autorów 

przypisuje im jednakowe znaczenie, jednak większość uważa, że wzrost przedsię-

biorstwa powinno się traktować w kategoriach ilościowych, np. wzrost zatrudnienia, 

                                                           
7 A. Antczak, Kredyt bankowy ważnym źródłem finansowania działalności sektora MSP,  

w: Wspomaganie i finansowanie…, s. 346. 
8 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych…, s. 25. 
9 B. Kołosowska, Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł 

pozabankowych, CeDeWu, Warszawa 2013, s 53. 
10 I. Staniec, P. Malicki, Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w 

aglomeracji łódzkiej, w: Wspomaganie i finansowanie…, s. 312. 
11 B. Kołosowska, Finansowanie sektora małych..., s. 56. 
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wielkości produkcji, udziału w rynku, z kolei rozwój – w kategoriach jakościowych, 

wyrażonych między innymi przez zmiany struktury, sposobów działania, poprawę 

efektywności. Wzrost interpretowany jest jako element konieczny rozwoju przed-

siębiorstwa, ale niewystarczający do umacniania jego pozycji na rynku
12

. 

Przyjmując, że rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oznacza 

wprowadzenie pozytywnych zmian produktowych, procesowych, strukturalnych, 

technologicznych, umożliwiających dostosowanie firmy do zachodzących zmian 

oraz oznacza budowę przewagi konkurencyjnej na rynku, można założyć, że istot-

nym elementem takiego rozwoju przedsiębiorstwa jest działalność inwestycyjna
13

. 

Inwestycje można zdefiniować jako: „proces angażowania środków finanso-

wych w różne rodzaje aktywności gospodarczej, wyrażający się w: pozyskiwaniu 

rzeczowych składników majątkowych drogą zakupu (nieruchomości, maszyn itp.), 

wytwarzaniu majątku rzeczowego w procesie inwestycyjnym, co prowadzi do przy-

rostu lub/i odtworzenia tego majątku w celu osiągnięcia korzyści, zakupie lub two-

rzeniu nowych wartości majątkowych o charakterze niematerialnym (licencje, paten-

ty, prowadzenie badań i rozwoju) oraz nabywaniu papierów wartościowych udzia-

łowych lub dłużnych”
14

. 

Choć pod względem liczebności podmioty sektora MŚP stanowią zdecydowa-

nie największą grupę wszystkich przedsiębiorstw, to jednak ich udział w wielkości 

nakładów inwestycyjnych jest niski. 

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw sektora MŚP w 2011 roku wynosiły 

80 824 mln zł co stanowiło 50,1% ogółu (tab. 1). Udział mikroprzedsiębiorstw  

w nakładach inwestycyjnych ogółem przedsiębiorstw wyniósł 17,5% (28 282 mln 

zł), małych przedsiębiorstw 11,6% (18 757 mln zł), a średnich 21,0% (33 785 mln 

zł)
15

.  

Skala rozpiętości wartości nakładów inwestycyjnych przypadająca na jedno 

przedsiębiorstwo w 2011 roku była bardzo duża (tab. 2) – mikroprzedsiębiorstwa 

przeznaczyły na inwestycje przeciętnie ok. 20 tys. zł, przedsiębiorstwa małe – 340 

tys. zł, średnie 2,14 mln zł, a duże 25,22 mln zł
16

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 A. Kamińska, Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju  

i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, „Barometr Regionalny” 2010, 

nr 2, s. 51–52. 
13 Ibidem, s. 52. 
14 A. Czajkowska, Inwestycje mikroprzedsiębiorstw i źródła ich finansowania, w: 

Uwarunkowania rynkowe rozwoju…, s. 140. 
15 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych…, s. 48. 
16 Ibidem. 
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Tabela 1 

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw według klas w latach 2004–2011 (w mln zł) 

Rok 

Wyszczególnienie 

Mikro Małe Średnie Duże Ogółem 

liczba % liczba % liczb % liczba % liczba % 

2004 11 364 12,6 11 689 12,9 21 944 24,3 45 395 50,2 90 392 100,0 

2005 11 842 11,8 10 613 10,6 21 703 21,7 55 815 55,8 99 973 100,0 

2006 14 179 12,4 12 845 11,2 28 041 24,5 59 275 51,8 114 340 100,0 

2007 18 321 12,7 15 826 11,0 34 759 24,1 75 373 52,2 144 280 100,0 

2008 20 356 12,7 19 011 11,8 34 942 21,8 86 230 53,7 160 539 100,0 

2009 21 853 15,2 16 416 11,4 30 806 21,4 74 675 51,9 143 751 100,0 

2010 24 848 17,5 16 877 11,9 29 598 20,9 70 616 49,8 141 939 100,0 

2011 28 282 17,5 18 757 11,6 33 785 21,0 80 416 49,9 161 240 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych  

w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 46; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych 

w 2011 roku, GUS, Warszawa 2013, s. 48. 

 
Tabela 2 

Wartość inwestycji w przeliczeniu na jedną firmę według klas w latach 2004–2011  

(w mln zł) 

Wyszczególnienie 

Rok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Mikro 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Małe 0,26 0,24 0,29 0,35 0,35 0,33 0,32 0,34 

Średnie 1,57 1,52 1,91 2,25 2,17 1,95 1,87 2,14 

Duże 16,48 19,69 19,88 23,22 26,89 23,99 22,30 25,22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych  

w 2008 roku, GUS, Warszawa 2010, s. 46; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych 

w 2011 roku, GUS, Warszawa 2013, s. 48. 
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3. Źródła finansowania inwestycji 

 

W analizie struktury źródeł finansowania działalności inwestycyjnej podmio-

tów sektora MŚP istotne jest sprecyzowanie rodzaju źródeł i stopnia ich wykorzy-

stywania. Tego typu informacje zostaną zaprezentowane przez dokonanie przeglądu 

wybranych badań sektora MŚP. 

Na podstawie raportów o stanie sektora MŚP w Polsce opracowanych przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości można wnioskować, że struktura źródeł 

finansowania nakładów inwestycyjnych w podmiotach gospodarczych danego sek-

tora w ostatnich latach praktycznie się nie zmieniła. Podstawowym źródłem finan-

sowania wydatków inwestycyjnych w latach 2004–2010 były środki własne przed-

siębiorstwa. To właśnie z tego źródła w 2010 roku sfinansowano 65% ogółu nakła-

dów inwestycyjnych w sektorze MŚP. Drugie co do wielkości źródło finansowania 

stanowiły krajowe kredyty i pożyczki, z których finansowanych było 17% nakładów 

inwestycyjnych, środki zagraniczne stanowiły źródło finansowania dla 10% inwe-

stycji, zaś pozostałe źródła miały znacznie niższy udział w finansowaniu działalno-

ści inwestycyjnej MŚP (tab. 3)
17

.  

 
Tabela 3 

Struktura źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach  

w latach 2004–2010 (w %) 

Rok 

Wyszczególnienie 

Środki 
własne 

Środki 
budżetowe 

Krajowe kredyty  
i pożyczki 

Środki zagra-
niczne 

Inne 
źródła 

Nakłady niesfinan-
sowane 

2004 75,70 brak danych 10,20 5,70 
brak 

danych 
4,60 

2005 76,80 brak danych 9,20 4,70 
brak 

danych 
5,10 

2006 73,00 brak danych 12,70 5,00 
brak 

danych 
4,30 

2007 63,00 2,00 22,00 7,00 4,00 2,00 

2008 71,40 2,50 12,80 6,50 2,90 3,90 

2009 64,80 3,30 18,50 8,20 3,80 1,50 

2010 65,00 3,00 17,00 10,00 4,00 1,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przed-

siębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, PARP, Warszawa 2012, s. 44; Raport o stanie 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, s. 30;  

J. Łapiński, Inwestycje i środki trwałe w sektorze MSP, w: Raport o stanie sektora ma-

łych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, Warszawa 2010, 

s. 60; J. Łapiński, Inwestycje i środki trwałe, w: Raport o stanie sektora małych i śred-

nich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, PARP, Warszawa 2009, s. 54; Ra-

port o stanie sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, 

PARP, Warszawa 2008, s. 39; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-

biorstw w Polsce w latach 2005–2006, PARP, Warszawa 2007, s. 40. 

                                                           
17 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, 

PARP, Warszawa 2012, s. 44. 
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Badania przeprowadzone w 2009 roku przez Qualifact (tab. 4), pokazują, że 

podstawowym źródłem finansowania inwestycji są również środki własne (mikro – 

87,6%, małe – 82,1%, średnie – 79,8%). 

 
Tabela 4 

Struktura źródeł finansowania inwestycji przez sektor MŚP w 2009 roku (w %) 

Źródło finansowania 

inwestycji 

Wyszczególnienie 

Mikro Małe Średnie 

Środki własne 87,6 82,1 79,8 

Kredyty 19,5 27,8 47,4 

Leasing 10,6 14,4 29,5 

Inne 1,8 1,9 2,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Wolański, Wpływ otoczenia finansowego na 

konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2013, s. 65. 

 

Analizy źródeł finansowania inwestycji podjęła się również w 2003 roku 

B.P.S. Consultants Poland Ltd. Wyniki przeprowadzonego badania zaprezentowano 

w tabeli 5. 

 
Tabela 5 

Sposób finansowania inwestycji przez mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsię-

biorstwa w 2003 roku (w %) 

Źródło finansowania inwestycji 
Wyszczególnienie 

Mikro Małe i średnie 

Środki własne (w tym zysk 

zatrzymany) 
89 83 

Kredyt bankowy 18 26 

Leasing 12 28 

Inne 1 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Wolański, Wpływ otoczenia finansowego na 

konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2013, s. 66. 

 

Badanie MŚP przeprowadzone przez Polską Konfederację Pracodawców Pry-

watnych Lewiatan również obrazuje m.in. sposób finansowania inwestycji przez 

MŚP (tab. 6). 
 

Tabela 6 

Struktura źródeł finansowania inwestycji przez MŚP w latach 2005–2007 (w %) 

Źródło finansowania inwestycji 
Rok 

2005 2006 2007 

Środki własne (w tym zysk zatrzymany) 69,1 73,1 72,6 

Kredyt bankowy 16,6 12,7 17,4 

Leasing 10,5 9,0 6,9 

Fundusze unijne 1,4 1,9 1,9 

Inne 2,4 3,3 1,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Wolański, Wpływ otoczenia finansowego na 

konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 

2013, s. 67. 
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Prezentowane badania jednoznacznie wskazują, że głównym źródłem finanso-

wania działalności inwestycyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są środki 

własne. Taka struktura finansowania nakładów inwestycyjnych prowadzi do ograni-

czenia rozwoju danych przedsiębiorstw, gdyż nie pozwala im na korzystanie  

z dźwigni finansowej, a tym samym na zwiększanie możliwości działania i podno-

szenie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. W konsekwencji prowadzi to do 

tego, że MŚP nie inwestują dostatecznie znacznego kapitału w rozwój czynników, 

które umożliwiłyby im istotną zmianę ich potencjału konkurencyjnego. W praktyce 

oznacza to, że MŚP rozwijają się wolniej i tracą dystans w odniesieniu do dużych 

przedsiębiorstw
18

. W tym też kontekście ważne staje się określenie głównych przy-

czyn związanych z ograniczonym wykorzystywaniem zewnętrznych źródeł finan-

sowania.  

Anna Skowronek-Mielczarek na podstawie przeprowadzonych badań wyróżnia 

pewne bariery, które w znacznym stopniu wpływają na ograniczenie wykorzystywa-

nia zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty sektora MŚP. Do tych ogra-

niczeń zalicza się między innymi: 

 niski poziom zdolności akumulacyjnych podmiotów sektora MŚP, który nie 

gwarantuje zwrotu zainwestowanych kapitałów, 

 ograniczenia dotyczące specyfiki gospodarki finansowania małych i średnich 

przedsiębiorstw, przejawiające się dominacją księgowości opartej na księdze 

przychodów i rozchodów, 

 problemy wynikające z przeprowadzenia obiektywnej oceny sytuacji ekono-

miczno-finansowej tych podmiotów, która jest często niezbędnym elementem 

w procesie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania,  

 brak zabezpieczeń koniecznych w sytuacjach korzystania z konkretnych kapi-

tałów, 

 skomplikowane i czasochłonne procedury pozyskiwania środków finansowych, 

 ograniczony poziom środków publicznych przeznaczonych na wsparcie rozwo-

ju sektora MŚP, niewspółmierny z potrzebami oraz potencjałem ekonomicz-

nym jaki reprezentuje dany sektor
19

. 

Powyższe rodzaje ograniczeń nie są jedyną grupą determinant wpływających 

na intensywność wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania  

w sektorze MŚP. A. Skowronek-Mielczarek zwraca również uwagę na czynniki  

o charakterze subiektywnym, związane z konkretnym przedsiębiorstwem. Do tych 

czynników zaliczyć można: 

 poziom wiedzy kadry zarządzających oraz właścicieli przedsiębiorstw, 

 umiejętność oraz wiedza na temat możliwości stosowania nowoczesnych in-

strumentów finansowania oraz zarządzania pozyskiwaniem kapitałów z róż-

nych źródeł, 

                                                           
18 R. Wolański, Wpływ otoczenia finansowego…, s. 12–13. 
19 A. Skowronek-Mielczarek, Wybory źródeł finansowania w małych i średnich przed-

siębiorstwach, w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, red. 

E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczuk, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania  

w Białymstoku, Białystok 2003, s. 88. 
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 zdolność wykorzystywania informacji o programach, funduszach i innych 

formach wsparcia podmiotów sektora MŚP, 

 obserwacja otoczenia biznesowego umożliwiająca wykorzystanie pojawiają-

cych się szans rynkowych związanych z możliwością pozyskania dodatkowych 

zewnętrznych źródeł finansowania, 

 umiejętność elastycznego i kreatywnego podejścia do tworzenia struktury 

źródeł finansowania w zależności od sytuacji finansowej i uwarunkowań ze-

wnętrznych konkretnego przedsiębiorstwa
20

. 

 

 

Podsumowanie 

 

Na podstawie zaprezentowanych informacji można wnioskować, że przedsię-

biorstwa należące do sektora MŚP odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce pol-

skiej. To przede wszystkim z nimi wiążą się największe nadzieje na kreowanie no-

wych miejsc pracy, co w konsekwencji prowadzi do ograniczania bezrobocia,  

uważa się także te podmioty jako istotny stymulator rozwoju gospodarczego kraju.  

Aby jednak przedsiębiorstwa sprostały stawianym im oczekiwaniom, muszą 

dążyć do rozwoju, a także umocnienia swojej pozycji konkurencyjnej wobec pozo-

stałych podmiotów gospodarczych. Zarówno na rozwój podmiotów sektora MŚP, 

jak i na ich poziom konkurencyjności ma wpływ między innymi prowadzenie dzia-

łalności inwestycyjnej. Z kolei działalności inwestycyjna przedsiębiorstw jest ściśle 

powiązana z możliwością ich finansowania. 

Z zaprezentowanych danych można wnioskować, że działalność inwestycyjna 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest pewnym sensie ograniczona, ze 

względu na fakt, że dane przedsiębiorstwa w dużej mierze swoją działalności inwe-

stycyjną finansują kapitałem własnym. Rezygnacja z finansowania kapitałem ob-

cym, co wcześniej zostało podkreślone, ogranicza ich rozwój, gdyż nie pozwala im 

na korzystanie z dźwigni finansowej, a tym samym na zwiększanie możliwości 

działania i podnoszenia stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Aby temu zapo-

biec konieczne jest wyeliminowanie, czy też w znacznym stopniu ograniczenie, 

barier korzystania przez podmioty sektora MŚP z zewnętrznych źródeł finansowa-

nia. 
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THE STRUCTURE OF SOURCES OF FINANCING INVESTMENT IN THE 

SME SECTOR 

 

Summary 

 

Enterprises SMEs are entities that play an important role in developed countries. Micro, 

small and medium-sized enterprises have a significant share in the GDP, as well as creating 

new jobs. Their development and competitive position depends among other things on in-

vestment activities. Micro, small and medium-sized enterprises carry out material invest-

ments, but at a small scale and the investments are financed mainly from own resources. 

This article aim is to analyze the sources of financing investments activities by SMEs. 

 

Keywords: SMEs, capital expenditures, financing sources 

 

Translated by Agnieszka Żołądkiewicz 
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RYNEK KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA WOBEC  

ZMIAN W OFE 

 

 

Streszczenie 

 

Zaangażowanie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka działających  

w Polsce jest relatywnie mniejsze niż w innych państwach Europy. Powodów tych 

dysproporcji należy szukać w czynnikach ekonomicznych i prawno-organizacyj-

nych. Zmiana ustawy o OFE może w znaczący sposób wpłynąć na rynek kapitału 

podwyższonego ryzyka w Polsce. W artykule odniesiono się do proponowanych 

zmian, próbując określić ich skutki dla rynku prvate equity/venture capital. 

 

Słowa kluczowe: kapitał podwyższonego ryzyka, fundusze PE/VC, OFE 

 
 
Wprowadzenie 

 

Zgodnie z proponowanymi przez rząd zmianami w ustawie o OFE
1
, za kilka 

miesięcy Polacy zdecydują gdzie będzie odprowadzana ich część składki w wysoko-

ści 2,9 % – nadal do OFE czy też do ZUS. Wybór tej drugiej opcji będzie skutkował 

wycofaniem środków przez fundusze emerytalne z giełdy, a to z kolei będzie rodziło 

wiele konsekwencji dla całego rynku kapitałowego. Obecnie w OFE zgromadzo-

nych jest ok. 280 mld zł. Duża część z tych środków jest zainwestowana na giełdzie. 

Warto dodać, że fundusze emerytalne lokują środki głównie w większych spółkach. 

Upłynnienie tych aktywów może przyczynić się do dużej zmienności głównych 

indeksów giełdowych. Obok jakże ważnych dylematów obywateli należy również 

zwrócić uwagę na nastawienie inwestorów, zgłaszających popyt na środki inwesto-

wane przez fundusze emerytalne. Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu 

proponowanych zmian na rynek kapitału podwyższonego ryzyka. Z punktu widzenia 

przedsiębiorstw jedną z najważniejszych kwestii będzie wielkość kapitału jaką będą 

dysponowały fundusze, czyli podaż środków w ramach tego, wciąż uznawanego za 

nowoczesne, źródła finansowania. 

 

 

 

                                                           
1 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

DzU 1997, nr 139, poz. 934, z późn. zm. 
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1. Polski rynek kapitału podwyższonego ryzyka 

 

Rynek kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce (private equity/venture capi-

tal, PE/VC) ma już ponad 30-letnią historię i przyczynił się do rozwoju setek pol-

skich przedsiębiorstw. Cechą charakterystyczną kapitału podwyższonego ryzyka jest 

jego średnio bądź długoterminowy okres zaangażowania w przedsiębiorstwie. Jest 

on inwestowany przez profesjonalnych pośredników finansowych, jakimi są fundu-

sze podwyższonego ryzyka (private equity/venture capital). Z założenia jest inwe-

stowany w spółki prywatne i wiąże się z nabyciem znacznych pakietów ak-

cji/udziałów przedsiębiorstwa. Działanie funduszy podwyższonego ryzyka zmierza 

do przeprowadzenia radykalnych zmian w spółce i tym samym uzyskania ponad-

przeciętnej stopy zwrotu, przede wszystkim w wyniku realizacji zysku kapitałowe-

go
2
.  

Polski rynek inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka jest relatywnie mały, 

biorąc pod uwagę takie elementy, jak: wartość pozyskanego kapitału, wartość inwe-

stycji czy dezinwestycji. Niemniej jednak jest to największy rynek w Europie Środ-

kowo-Wschodniej z dużym potencjałem dalszego rozwoju. 

W latach 2007–2012 fundusze podwyższonego ryzyka działające w Europie 

pozyskały około 264 mld euro, z czego zaledwie 2,75 mld euro (ok. 1%) zostało 

pozyskane przez fundusze działające w Polsce. Struktura inwestorów na rynku pol-

skim jest nico inna niż w całej Europie. Biorąc pod uwagę rynek europejski, w ana-

lizowanym okresie zdecydowanie najwięcej środków pochodziło z funduszy emery-

talnych (prawie 21%), 12,5% pozyskano z innych funduszy (funduszy funduszy),  

a w 10,5% kapitał zgromadzony pochodził z banków. Na rynku polskim natomiast, 

najwięcej środków, bo ponad 26% pochodziło z funduszy, z kolei fundusze emery-

talne dostarczyły nieco ponad 11% kapitału (tab. 1). 

Istotnym problemem związanym z kapitałem pozyskiwanym przez fundusze 

działające w Polsce jest to, że zaledwie 3% tych środków pochodziło od inwestorów 

krajowych. Niespełna 97% kapitału pozyskano od inwestorów zagranicznych. Mimo 

dość znaczącego udziału funduszy emerytalnych w inwestycjach na polskim rynku 

kapitału podwyższonego ryzyka, niestety nie jest tutaj zauważalna aktywność na-

szych rodzimych podmiotów, a więc Otwartych Funduszy Emerytalnych. 

Fundusze private equity/venture capital w latach 2007–2012 dokonały 331 in-

westycji w Polsce, inwestując ponad 3,15 mld euro. W tym samym okresie w całej 

Europie dokonano 30 338 inwestycji o wartości 271 mld euro. Wartość dezinwesty-

cji na rynku polskim w latach 2007–2012 wyniosła ponad 495 mln euro, a w całej 

Europie prawie 126 mld euro. Dane te jednoznacznie pokazują, że polski rynek 

kapitału podwyższonego ryzyka jest relatywnie mały, niemniej jednak jest to naj-

większy rynek w tej części Europy, na którym fundusze upatrują potencjał dalszego 

wzrostu. 

Wracając do udziału funduszy emerytalnych w inwestycjach na rynku kapitału 

podwyższonego ryzyka warto odpowiedzieć na pytanie o przyczyny niewielkiej 

                                                           
2 Por. M. Wrzesiński, Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, 

SGH, Warszawa 2008, s. 20–26. 
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aktywności krajowych podmiotów. Należy zwrócić uwagę na bariery ekonomiczne  

i prawno-organizacyjne. 

 
Tabela 1 

Struktura inwestorów na rynku kapitału podwyższonego ryzyka w Europie  

i w Polsce w latach 2007–2012 (w %) 

Rodzaj inwestora Polska Europa 

Instytucje akademickie 0,0 0,3 

Banki 6,4 10,5 

Rynek kapitałowy 1,5 1,7 

Przedsiębiorstwa 0,2 2,6 

Fundacje i stowarzyszenia 11,1 2,6 

Firmy doradcze 1,3 4,5 

Fundusze funduszy 26,2 12,5 

Agendy rządowe 8,1 5,3 

Firmy ubezpieczeniowe 2,9 6,6 

Inne instytucje finansowe 2,4 5,1 

Fundusze emerytalne 11,3 20,6 

Osoby prywatne 1,7 5,1 

Niesklasyfikowane 6,97 22,8 

Źródło: EVCA Yearbook 2007–2013, EVCA, Zaventem, Belgia. 

 

Przez wiele lat inwestycjom funduszy emerytalnych w alternatywną klasę ak-

tywów nie sprzyjała koniunktura na rynku kapitałowym. Pod koniec lat 90. XX 

wieku oraz na początku XXI wieku fundusze emerytalne osiągały przyzwoite wyni-

ki z inwestycji w papiery wartościowe uznawane za bezpieczne, jak chociażby bony 

skarbowe, których rentowność była relatywnie wysoka. Spadek inflacji i tym samym 

dochodowości bonów skarbowych w późniejszym okresie działalności został z kolei 

zrekompensowany ponadprzeciętnymi zyskami z inwestycji giełdowych. Warto 

dodać, że w latach 1999–2007 indeks WIG wzrósł ponad 4-krotnie. Ponadprzeciętne 

zyski osiągane przez fundusze emerytalne w pierwszych latach działalności nie 

skłaniały zarządzających do zajmowania się trudniejszymi klasami aktywów alterna-

tywnych, jak chociażby inwestycjami na rynku kapitału podwyższonego ryzyka  

i dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Sytuacja zmieniła się po 2007 roku, kiedy 

okazało się, że aktywa dotąd uznawane za rentowne i względnie bezpieczne nie 

przynoszą już takich dochodów. Widoczne to było oczywiście w stopach zwrotu 

osiąganych przez fundusze emerytalne (rys. 1).  

Przez wiele lat istniały bariery prawne utrudniające funduszom emerytalnym 

inwestowanie na rynku kapitału podwyższonego ryzyka zarówno w Polsce, jak i za 

granicą. Sytuacja ta uległa zmianie i fundusze mogą już inwestować chociażby  

w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), w tym 
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również w FIZ aktywów niepublicznych, które mają wiele cech funduszy typu 

private equity/venture capital. 

 

 
 

Rysunek 1. Roczne stopy zwrotu brutto OFE (w %) 

Źródło: KNF, http://www.knf.gov.pl. 

 

Inwestycje private equity/venture capital charakteryzują się długim horyzon-

tem inwestycyjnym oraz ponadprzeciętnym zyskiem, który ma zrekompensować 

ponadprzeciętne ryzyko inwestycji. Te argumenty w obliczu dobrej koniunktury na 

rynku giełdowym nie były wystarczającym bodźcem dla funduszy emerytalnych.  

W obecnej sytuacji wydaje się zasadne, aby zarządzający poszukiwali różnych klas 

aktywów, w tym przede wszystkim tych alternatywnych, pozwalających na dywer-

syfikację portfela inwestycyjnego. 

 

 

2. Strategia inwestycyjna funduszy emerytalnych w obliczu zmian 

 

Fundusze emerytalne inwestują w aktywa uznawane powszechnie za bezpiecz-

ne. Wynika to z jednej strony z limitów inwestycyjnych nałożonych na nie w usta-

wie
3
 oraz z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, która niejednokrotnie 

ostrzegała przed wyborem ryzykownych aktywów do budowy portfeli inwestycyj-

nych. Struktura portfela inwestycyjnego funduszy emerytalnych przez lata ulegała 

niewielkim zmianom. Na koniec II kwartału 2013 roku, ponad połowa środków była 

ulokowana w instrumenty dłużne. Na akcje przypadało ok. 37% środków zainwe-

stowanych (rys. 2). 

                                                           
3 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu... 
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Rysunek 2. Struktura portfela inwestycyjnego OFE na dzień 30 czerwca 2013 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych  

w II kwartale 2013 roku, UKNF, Warszawa 2013. 

 

Jeżeli propozycje zmian ustawy wejdą w życie, struktura ta może ulec znacznej 

zmianie. Zgodnie z założeniami, co najmniej 75% środków ma być inwestowane  

w akcje notowane na rynku regulowanym bądź będące przedmiotem oferty publicz-

nej. Fundusze emerytalne były do tej pory aktywne na rynku kapitału podwyższone-

go ryzyka na samym końcu procesu inwestycyjnego, czyli w momencie dezinwesty-

cji. Spółki z portfeli funduszy PE/VC są uważane przez fundusze emerytalne jako 

dobre okazje inwestycyjne. Zwraca się uwagę przede wszystkim na wysokie stan-

dardy ładu korporacyjnego w tych spółkach. Fundusze PE/VC po zakupie spółki 

przeprowadzają jej restrukturyzację i inwestują w jej rozwój, aby po kilku latach 

inwestycji odsprzedać ją. Wśród nabywców tych spółek często znajdują się również 

fundusze emerytalne. Nałożenie wymogu inwestycji co najmniej 75% środków  

w akcje może zwiększyć zaangażowanie OFE w zakup spółek z portfeli funduszy 

PE/VC. Pozostaje tylko pytanie, jakimi środkami będą dysponowały OFE i czy 

zakładane zmiany nie spowodują ich osłabienia przez wycofanie środków z OFE  

i przeniesienie ich do ZUS. Jeżeli w wyniku tego procesu dojdzie do osłabienia 

OFE, nawet tak wysokie wymogi inwestycji w akcje mogą spowodować, że aktyw-

ność funduszy emerytalnych w procesie dezinwestycji funduszy PE/VC będzie niż-

sza niż przed zmianami. 

Należy się spodziewać, że jednak spełni się scenariusz zakładany przez rząd, 

tzn. dojdzie do osłabienia OFE i przeniesienia znacznej części środków do ZUS. 

Będzie to skutkowało koniecznością uwolnienia środków zainwestowanych przez 

OFE m.in. przez sprzedaż akcji spółek notowanych na giełdzie. OFE są znaczącym 

inwestorem na warszawskiej giełdzie. Łączna wartość aktywów zarządzanych przez 

OFE to ok. 286 mld zł, z czego udział akcji w aktywach OFE sięga prawie 40%. 

OFE są akcjonariuszem 253 spółek notowanych na GPW. Wyprzedaż akcji przez 

OFE może zatem doprowadzić do przynajmniej krótkookresowej destabilizacji ryn-

ku. Warto dodać, że po ogłoszeniu propozycji zmian w OFE giełda zareagowała 

spadkiem głównego indeksu WIG20 o 4,6%, a w ciągu dwóch sesji spadł on w su-



422 Zbigniew Drewniak 

 

mie o 7%. Kapitalizacja giełdy zmniejszyła się w ten sposób o ok. 52 mld zł
4
. Skala 

spadków na giełdzie w Warszawie była porównywalna do tych z czasu początku 

kryzysu i upadku banku Lehman Brothers czy późniejszej fazy kryzysu w strefie 

euro. Zakładając scenariusz osłabienia OFE, kolejną tego konsekwencją może być 

zmniejszenie ofert publicznych. W wielu przypadkach to właśnie OFE były jednym 

z najpoważniejszych inwestorów nabywających akcje spółek w ofercie publicznej. 

Kto zatem może zająć miejsce OFE jako znaczącego inwestora na warszawskiej 

giełdzie? Należy mieć nadzieję, że lukę tę wypełnią inni inwestorzy instytucjonalni, 

w tym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz fundusze PE/VC. 

W wypadku sprzedaży akcji przez OFE w celu przekazania środków do ZUS, 

na rynku mogą pojawić się okazje do nabycia atrakcyjnych spółek, również małych  

i średnich. Będzie również możliwość zainwestowania w duże podmioty wchodzące 

w skład indeksu WIG20. Fundusze PE/VC z definicji nie inwestują w spółki pu-

bliczne, jednak okres ostatniego kryzysu pokazał, że wysoka przecena spółek noto-

wanych na giełdzie zachęcała fundusze podwyższonego ryzyka do przeprowadzania 

tzw. transakcji buy-back, polegających na odpublicznieniu spółki. Podobnie może 

być i tym razem. Fundusze PE/VC mogą nabyć pakiety kontrolne w spółkach gieł-

dowych, przede wszystkim tych małych i średnich, a następnie dokonać ich wycofa-

nia z giełdy. Tego typu operacja ma na celu wycofanie spółki z ram wymogów regu-

lacyjnych stawianych przez rynek giełdowy, po to, aby dokonać łatwiejszej restruk-

turyzacji przedsiębiorstwa. Założeniem transakcji buy-back jest jednak często po-

nowne wprowadzenie spółki na giełdę jako forma dezinwestycji, oczywiście po 

uprzednim zbudowaniu jej wartości poza rynkiem regulowanym. 

Problemem dla funduszy podwyższonego ryzyka może być sprzedaż spółek 

portfelowych w momencie dezinwestycji. O ile obecnie, zainteresowanie nabyciem 

tych spółek wykazywały fundusze emerytalne, to w momencie ich osłabienia, popyt 

z ich strony znacznie spadnie. Fundusze PE/VC będą musiały szukać innych nabyw-

ców dla swoich spółek portfelowych, może to również skutkować niższą wyceną 

tych spółek. Nabywców spółek portfelowych funduszy PE/VC można upatrywać 

wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) oraz podmiotów zagranicznych. 

Jeżeli chodzi o TFI to można się spodziewać, że przyszli emeryci, nawet jeżeli zde-

cydują się na przeniesienie środków do ZUS, będą szukali dodatkowej możliwości 

inwestycji, a taką stwarzają fundusze inwestycyjne. Z kolei w odniesieniu do pod-

miotów zagranicznych, jako nabywców spółek portfelowych funduszy podwyższo-

nego ryzyka, należy mieć na myśli przede wszystkim inwestorów branżowych. Za-

interesowanie TFI będzie w dużej mierze uzależnione od koniunktury na rynku 

giełdowym. Jeżeli nastąpi osłabienie giełdy przez marginalizację OFE może to znie-

chęcić inwestorów zagranicznych (bardzo aktywnych jeżeli chodzi o rynek funduszy 

inwestycyjnych), którzy dotychczas byli przekonani o silnej pozycji warszawskiej 

giełdy. Może się zatem okazać, że fundusze podwyższonego ryzyka będą zmuszone 

do poszukiwania nabywców swoich spółek portfelowych poza giełdą i tym samym 

                                                           
4 GPW, http:/www.gpw.pl. 
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realizacji niższych zysków niż w wypadku dezinwestycji w formie oferty publicz-

nej. 

 

 

3. Możliwości inwestycji przez OFE w fundusze podwyższonego ryzyka 

 

Przez długi okres od reformy emerytalnej, OFE praktycznie nie miały możli-

wości dokonywania inwestycji na rynku podwyższonego ryzyka ze względu na brak 

odpowiednich regulacji prawnych. Wraz ze zmianą ustawy o funduszach inwesty-

cyjnych
5
 pojawiły się takie możliwości. Wprowadzono wówczas regulacje dotyczą-

ce tzw. Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ), które z kole mogą być pod-

stawą tworzenia funduszy typu private equity/venture capital. Obecnie fundusze 

OFE mogą angażować się na rynku kapitału podwyższonego ryzyka praktycznie 

tylko przez nabywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych za-

mkniętych. Dodatkowo, inwestycje te dotyczą certyfikatów notowanych na giełdzie. 

Istnieje co prawda możliwość zainwestowania w certyfikaty niepubliczne, ale wy-

maga to porozumienia z Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie zasad ich wyce-

ny. Sama inwestycja w formie FIZ jest również bardzo problematyczna. Utworzenie 

przez fundusz PE/VC, działający najczęściej w formie spółki prawa handlowego, 

funduszu inwestycyjnego typu FIZ jest przede wszystkim kosztowne i długotrwałe. 

W praktyce odbywa się to przez utworzenie własnego towarzystwa funduszy inwe-

stycyjnych (TFI), które następnie może powołać FIZ. Zwiększa to tym samym kosz-

ty funkcjonowania funduszu podwyższonego ryzyka, nie mówiąc już o konieczności 

wypełniania wymogów regulacyjnych. Sama konstrukcja FIZ i proces nabywania 

certyfikatów inwestycyjnych nie do końca odpowiada procesowi inwestycyjnemu na 

rynku kapitału podwyższonego ryzyka. W wypadku inwestycji za pośrednictwem 

FIZ dokonuje się wpłaty całości kapitału w momencie emisji certyfikatów. Tymcza-

sem na rynku private equity/venture capital fundusze zawierają bardziej elastyczne 

relacje z inwestorami, dzięki czemu mogą wystąpić o kapitał w niemal każdym 

momencie. Sam proces inwestycyjny również oparty jest na inwestycji w formie 

transz kapitału, co w wypadku funduszy FIZ wymagałoby w praktyce dokonania 

kolejnej emisji certyfikatów. 

Obecne regulacje prawne nie dają praktycznie możliwości inwestycji na rynku 

kapitału podwyższonego ryzyka za granicą. Taka inwestycja jest wprawdzie możli-

wa przez tzw. spółki limited partnership, ale wymogi postawione przez ustawodaw-

cę, praktycznie są nie do spełnienia przez fundusze PE/VC działające za granicą. 

Aby doszło do inwestycji poza granicami kraju muszą być spełnione następujące 

warunku zapisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2003 roku  

w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych 

poza granicami kraju
6
:
 
 

                                                           
5 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004, nr 146, poz. 1546, 

z późn. zm. 
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego 

zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju, DzU 2003, 

nr 229, poz. 2286. 
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 inwestycja OFE musi być dokonana w państwie należącym do OECD lub  

w państwie, z którym Polska ma podpisaną umowę o popieraniu i wzajemnej 

ochronie inwestycji, 

 inwestycja OFE musi być inwestycją w papiery wartościowe emitowane przez 

spółki notowane na podstawowych giełdach rynku kapitałowego danego pań-

stwa albo inwestycją w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspól-

nego inwestowania mające siedzibę w państwie, o którym mowa w punkcie a), 

oferujące publicznie tytuły uczestnictwa i umarzające je na żądanie uczestnika, 

 lokata, o której mowa w punkcie b), musi mieć ocenę na poziomie inwestycyj-

nym nadaną przez uznaną agencję ratingową. 

Ustawodawca nakłada także limity inwestycyjne w odniesieniu do tej klasy ak-

tywów. Inwestycje funduszu w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 

inwestycyjne zamknięte nie może przekroczyć 10% aktywów, przy czym nie więcej 

niż 2% wartości aktywów funduszu może być ulokowane w certyfikaty inwestycyj-

ne wyemitowane przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty. Ponadto do 5% 

aktywów może być zainwestowane w niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, mak-

symalnie 1% w niepubliczne certyfikaty inwestycyjne jednego FIZ
7
.  

Warto zaznaczyć, że limity nie stanowią ograniczenia dla funduszy emerytal-

nych. Z danych za II kwartał 2013 roku wynika, że inwestycje w certyfikaty inwe-

stycyjne FIZ stanowiły zaledwie 0,09% aktywów OFE, z czego 0,01% aktywów 

stanowiły niepubliczne certyfikaty inwestycyjne FIZ, a 0,08% aktywów przypadało 

na publiczne certyfikaty inwestycyjne FIZ
8
. 

W proponowanych zmianach do ustawy o OFE utrzymane jest oczywiście 

rozwiązanie o inwestycjach w certyfikaty inwestycyjne FIZ. Ponadto pojawia się 

bardziej przystępna możliwość inwestycji na rynku kapitału podwyższonego ryzyka 

za granicą. OFE będą miały możliwość inwestowania w tytuły uczestnictwa emito-

wane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę 

na terytorium państw, będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy  

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju, spełniających łącznie następujące warunki:
9
 

a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków 

pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowa-

nia nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty 

rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe; 

b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo pro-

                                                           
7 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

DzU 1997, nr 139, poz. 934; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004  

r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka 

może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń  

w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne, DzU 2004, nr 32, 

poz. 276, z późn. zm. 
8 Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE, KNF, II kwartał 2013. 
9 Projekt z dnia 10 października 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określe-

niem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytal-

nych.  
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wadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów 

nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przy-

padku gdy: 

 prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania 

typu zamkniętego oraz 

 zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są ofe-

rowane jako oferta publiczna ani dopuszczone do obrotu na rynku regulo-

wanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą 

być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie, gdy osoby te dokona-

ją jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej 

niż 40 000 euro; 

c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nad-

zoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę; 

d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania 

depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji; 

e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie 

zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, 

w których podmioty te mają siedzibę. 

Podstawowym wnioskiem z tych propozycji jest możliwość inwestycji nie tyl-

ko w jednostki uczestnictwa funduszy publicznych, ale również niepublicznych. 

W toku dyskusji nad zmianami w OFE pojawia się wiele dodatkowych propo-

zycji. Ministerstwo Finansów zaproponowało dodatkowo ograniczenie czasu trwa-

nia inwestycji OFE w aktywach, który nie powinien być dłuższy niż 2 lata. Tego 

typu propozycja jest sprzeczna ze specyfiką inwestycji na rynku kapitału podwyż-

szonego ryzyka. Inwestycje te mają charakter średnio lub długoterminowy. Fundu-

sze PE/VC inwestują w spółki na okres od 2 do 10 lat, a średni okres inwestycji  

w Polsce wynosi ok. 4 lata
10

. Nałożenie ograniczeń inwestycji OFE do 2 lat będzie 

rodziło kolejne przeszkody, utrudniające inwestycje na rynku kapitału podwyższo-

nego ryzyka. 

 

 

4. Private equity/venture capital jako klasa aktywów 

 

Warto zastanowić się nad opłacalnością inwestycji na rynku kapitału podwyż-

szonego ryzyka. Od kilku lat prowadzone są statystyki przez Europejskie Stowarzy-

szenie Private Equity i Venture Capital (EVCA) uwzględniające analizę porównaw-

czą kapitału podwyższonego ryzyka z innymi rodzajami aktywów. 

W tabeli 2 porównano reprezentatywne klasy aktywów. Private equity repre-

zentuje portfel europejskich inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka. Indeks JP 

Morgan Euro Bonds (EMBI+) odzwierciedla rentowność obligacji. W skład indeksu 

wchodzą obligacje denominowane w dolarach amerykańskich, euro oraz obligacje 

krajów rozwijających się. Z kolei indeks HSBC Small Company Equity obrazuje 

sektor 1350 małych przedsiębiorstw z rozwiniętych gospodarek Europy. Z kolei 

                                                           
10 Z. Drewniak, Efektywność działalności przedsiębiorstw finansowanych kapitałem 

podwyższonego ryzyka w Polsce, rozprawa doktorska, Toruń 2011, s. 343. 
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indeks Morgan Stanley Euro Index (MSCI) odzwierciedla inwestycje w akcje spółek 

z rozwiniętych rynków europejskich. 

 
Tabela 2  

Porównanie stóp zwrotu reprezentatywnych klas aktywów na koniec 2011 roku 

 1Y IRR 3Y IRR 5Y IRR 

Private Equity 4,75 7,5 1,55 

JP Morgan Euro Bonds (EMBI+) 13,51 17,08 9,91 

HSBC Small Company Equity –20,46 13,53 –6,2 

Morgan Stanley Euro (MSCI) –16,4 –0,49 –9,72 

OFE –1,38 4,6 0,82 

Źródło: 2011 Pan-European private equity performance benchmarks study. Creating lasting 

value, EVCA, Brussels 2012. 

 

Przedstawione w tabeli dane porównujące inwestycje w różne klasy aktywów 

stanowią poważny argument, aby inwestycje na rynku kapitału podwyższonego 

ryzyka były częściej uwzględniane w polityce inwestycyjnej. Rentowność inwesty-

cji PE/VC przewyższała rentowność inwestycji w instrumenty udziałowe oraz śred-

nie stopy zwrotu w horyzoncie rocznym, 3-letnim i 5-letnim uzyskane przez OFE. 

Można nawet stwierdzić, że gdyby już kilka lat temu OFE zaangażowały się aktyw-

nie w inwestycje na rynku kapitału podwyższonego ryzyka, wartość netto ich akty-

wów byłaby dziś wyższa.  

Rozpatrując zasadność włączenia jakiejkolwiek klasy aktywów do portfela na-

leży również uwzględniać możliwość dywersyfikacji ryzyka, co w wypadku fundu-

szy emerytalnych powinno mieć szczególne znaczenie. Zgodnie z klasyczną teorią 

dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, zwiększanie różnorodności aktywów może 

prowadzić do ograniczania ryzyka
11

. Jak pokazano w tabeli 3, korelacja stóp zwrotu 

dla inwestycji private equity i innych klas aktywów jest niska. Zainwestowanie 

części kapitału na rynku PE/VC pozwala na uzyskiwanie wyższej oczekiwanej stopy 

zwrotu przy niezmienionym ryzyku lub obniżenie poziomu ryzyka dla danej ocze-

kiwanej stopy zwrotu. 

 
Tabela 3  

Wskaźniki korelacji stóp zwrotu dla private equity i innych klas aktywów 

 Akcje – horyzont Obligacje – horyzont 

 
długookresowy krótkookresowy długookresowy krótkookresowy 

Korelacja roczna 

Korelacja kwartalna 

0,57  0,59 

0,58  0,59 

0,49  0,58 

0,58  0,61 

–0,18  0,12 

0,00  –0,11 

–0,37  -0,07 

–0,22  0,03 

Źródło: Why and how to invest in private equity, EVCA Special Paper, Zaventem, Belgium. 

 

                                                           
11 H. Markowitz, Portfolio selection, „Journal of Finance” 1952, vol. 7, nr 1, s. 77–91. 
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Podsumowanie 

 

Dotychczasowe zaangażowanie krajowych funduszy emerytalnych na rynku 

kapitału podwyższonego ryzyka było znikome. Proponowane zmiany w ustawie  

o OFE zawierają wiele propozycji ułatwiających funduszom emerytalnym bardziej 

aktywne uczestnictwo na tym rynku. Dotychczas OFE praktycznie nie musiały kon-

kurować między sobą. Ustawodawca zakłada, że po zmianach, konkurencja się 

nasili i fundusze będą bardziej wnikliwie podchodziły do wyboru aktywów do port-

feli inwestycyjnych. Konieczność odpowiedniej ich dywersyfikacji powinna skłonić 

fundusze do uwzględniania w swojej polityce inwestycyjnej również aktywów alter-

natywnych, w tym funduszy PE/VC. Istnieje jednak poważne zagrożenie, że propo-

nowane zmiany, jeżeli wejdą w życie mogą doprowadzić do osłabienia OFE,  

a w skrajnym przypadku do ich likwidacji. Byłoby to konsekwencją przeniesienia 

środków z OFE do ZUS i w rzeczywistości ich wycofania z rynku. Zmniejszyłaby 

się tym samym podaż środków, które mogłyby zostać przeznaczone na inwestycje, 

chociażby na rynku kapitału podwyższonego ryzyka, przyczyniając się do rozwoju 

kolejnych polskich przedsiębiorstw. Liberalizacja ograniczeń w zakresie polityki 

inwestycyjnej funduszy emerytalnych może bowiem doprowadzić do ich aktywności 

na rynku kapitału podwyższonego ryzyka, co powinno skutkować zwiększeniem 

środków na inwestycje, również w małe i średnie przedsiębiorstwa. 
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RELACJE INWESTORSKIE W SPÓŁKACH SEKTORA MŚP  

NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT – ASPEKTY  

TEORETYCZNE I PARKTYCZNE 

 

 

Streszczenie 

 

Relacje inwestorskie należą do kluczowych obszarów zarządczych spółek 

funkcjonujących na rynku kapitałowym. Szczególnego znaczenia nabierają relacje 

tworzone przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które notowane są w ramach  

alternatywnego systemu obrotu, tworzonego w Polsce przez GPW pod nazwą  

NewConnect. W ich przypadku uwidacznia się problem chęci, z jednej strony 

otrzymania statusu spółki publicznej, z drugiej zaś – pozostania jak najmniej trans-

parentnymi. Ze względu na możliwość stosowania uproszczonych procedur emisji 

akcji oraz notowań na rynku NC relacje inwestorskie wśród tej grupy podmiotów 

mogą być prowadzone w sposób mniej sformalizowany, a przez to mniej dokładny. 

Rodzaj spółek notowanych na NC, niewielkie rozproszenie akcjonariatu, brak sze-

rokiego zaangażowania inwestorów instytucjonalnych oraz niska płynność obrotu, 

sprawiają, że relacje inwestorskie na rynku NC mają znaczenie szczególne i powin-

ny być kluczowym obszarem wspomagającym efektywność wyceny. 

 

Słowa kluczowe: relacje inwestorskie, przedsiębiorstwa sektora MŚP, alternatywny 

system notowań NewConnect 

 

 

Wprowadzenie 

 

Dzięki zmianom prawa w 2005 roku w Polsce możliwe stało się tworzenie al-

ternatywnych systemów obrotu (ASO), pozwalających na pozyskanie kapitału przez 

podmioty mniejsze niż spółki rynku regulowanego GPW. Materializacja ww. zmian 

nastąpiła w praktyce 30 sierpnia 2007 roku, kiedy zaczęła działać platforma obrotu 

NewConnect (NC) przeznaczona dla jednostek typu startup oraz spółek z sektora 

nowoczesnych technologii. W praktyce ASO NC w ciągu kilku lat działalności stał 

się rynkiem szerszym, obejmującym także mniejsze spółki zaliczane do tradycyj-

nych branż. Wymieniony rynek pozwolił przy tym na pozyskanie nowego kapitału 

oraz notowania na uproszczonych zasadach w stosunku do regulowanego rynku 

GPW. Obserwowany szybki wzrost liczby emitentów i znaczenia rynku kapitałowe-

go w procesach pozyskiwania kapitału przez spółki sektora MŚP wymagał stworze-
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nia reguł, określających relacje emitentów z otoczeniem zewnętrznym, w tym 

zwłaszcza w zakresie przekazywania odpowiednich informacji finansowo-

ekonomicznych. Problem relacji zewnętrznych spółek rynku NC częściowo rozwią-

zywało prawo bilansowe, handlowe oraz rynku kapitałowego, a następnie regulamin 

alternatywnego systemu obrotu oraz „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NC”. 

Znaczący obszar relacji pozostał jednak nieuregulowany i zależny od swobodnego 

kształtowania przez notowane jednostki. Zapewnienie odpowiedniej jakości relacji 

inwestorskich na rynku NC stało się istotnym wyzwaniem, ponieważ dotyczyło 

podmiotów małych i średnich, tzn. jednostek o zwykle ograniczonej transparentno-

ści działalności, a do tego pozyskujących kapitał przez ofertę prywatną, czyli odby-

wającą się na uproszczonych i mniej przejrzystych warunkach. Wypełnianie obo-

wiązków informacyjnych, kształtowanie trwałych relacji z otoczeniem oraz budo-

wanie wiarygodności stało się tym bardziej ważne, ponieważ prowadzone było na 

rynku zdominowanym przez inwestorów indywidualnych, w więc z założenia mają-

cych ograniczoną wiedzę z zakresu zarządzania i finansów. Konieczność zapewnie-

nia odpowiedniej jakości i częstotliwości przekazywanych informacji miała zatem 

na celu zwiększyć powodzenie emisji, ograniczać koszty kapitału, a przy tym 

wspomagać decyzje inwestycyjne oraz poprawiać efektywności wyceny.  

Ze względu na zdominowanie ASO przez emisje w formie ofert prywatnych na 

rynku NC pojawił się problem sprzeczności między chęcią utrzymania niskiej trans-

parentności notowanych spółek z jednej strony oraz koniecznością zabezpieczenia 

interesu inwestorów, z drugiej. Kluczowym zagadnieniem stało się uregulowanie 

rynku, tak aby z jednej strony pozostawał on nadal konkurencyjny dla emitentów,  

a z drugiej – atrakcyjny dla inwestorów.  

Celem niniejszego artykułu jest przegląd, analiza oraz ocena wybranych aspek-

tów związanych z organizacją oraz funkcjonowaniem relacji inwestorskich w ma-

łych i średnich przedsiębiorstwach (spółkach akcyjnych) notowanych w alternatyw-

nym systemie obrotu rynku NC. W ramach artykułu autorzy dokonali przeglądu 

definicji relacji inwestorskich, określili ich główne cechy, wskazali problemy ich 

funkcjonowania w małych i średnich podmiotach, a także przeprowadzili przegląd 

rozwiązań prawnych, na bazie których relacje te są tworzone. Autorzy wskażą rów-

nież praktyczne problemy funkcjonowania relacji inwestorskich na rynku NC oraz 

określą ich wpływ na wycenę spółek. 

 

 

1. Relacje inwestorskie jako obszar wzajemnej komunikacji 
 

Najczęściej występującą i cytowaną w literaturze przedmiotu definicją relacji 

inwestorskich jest ta stworzona przez amerykańskie stowarzyszenie branżowe Na-

tional Investor Relations Institute (NIRI). Stany Zjednoczone, mając największy  

i najbardziej rozwinięty rynek giełdowy na świecie, cechują się szczególnie zaawan-

sowanymi relacjami inwestorskimi, dlatego też w pierwszej kolejności warto przy-

toczyć definicję wymienionej organizacji. NIRI definiuje relacje inwestorskie jako: 

„element zarządzania strategicznego łączący finanse, komunikację, marketing  

i przestrzeganie prawa obrotu papierami wartościowymi, który umożliwia efektyw-

ną, dwustronną komunikację między spółką, społecznością inwestorów i pozo-



 Relacje inwestorskie w spółkach... 431 

 

stałymi zainteresowanymi stronami, przez co przyczynia się do rzetelnej wyceny 

papierów wartościowych”
1
. Londyńska giełda LSE określa z kolei relacje inwestor-

skie jako „termin wykorzystywany do opisu aktywności firm, polegającej na komu-

nikowaniu się ze środowiskiem inwestorskim. Jest to zbiór działań motywowanych 

własną polityką firm oraz zasadami narzuconymi przez organy regulacyjne. Relacje 

inwestorskie są w istocie częścią życia giełdy papierów wartościowych, prowadzącą 

do interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami a obecnymi i potencjalnymi inwestora-

mi, analitykami oraz dziennikarzami”
2
. Jeszcze inaczej relacje inwestorskie definiu-

je D.A. Niedziółka, który ukazuje je jako: „wzajemny proces dwustronnej komuni-

kacji spółki z inwestorami i ich środowiskiem opiniotwórczym. Główne cele tej 

działalności to informowanie inwestorów o działalności spółki, budowanie zaufania, 

obniżenie kosztu kapitału i osiągnięcie pełnej wyceny spółki”
3
. 

Relacje inwestorskie są odpowiedzią spółek publicznych na postępującą in-

formatyzację społeczeństwa, coraz większą mobilność kapitału, globalne poszuki-

wanie coraz to nowych możliwości osiągania zysku oraz nasilającą się konkurencję 

na rynkach kapitałowych. Często za relacje te błędnie uważa się same działania 

public relations, promocję, reklamę czy prowadzenie przez spółkę giełdową strony 

internetowej. Współcześnie relacje inwestorskie polegają nie tyle na dostarczaniu 

informacji o spółce jej otoczeniu gospodarczemu, ale na tworzeniu trwałej dwu-

stronnej komunikacji, pozwalającej na poprawę efektywności wyceny, tworzenie 

wzajemnego zaufania, przewidywalności oraz transparentności działań, a także na 

zapewnieniu ładu korporacyjnego. Są one swego rodzaju filozofią w obszarze ak-

tywnego dzielenia się informacją gospodarczą z inwestorami oraz otrzymywania od 

nich informacji zwrotnej przy zaangażowaniu wielu różnych szczebli zarządczych. 

Osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie, mając dostęp do bieżących i strate-

gicznych informacji, muszą przekazywać je w sposób jednoznaczny, czytelny oraz 

nieprzekłamany. Włączając w relacje zamierzenia i prognozy spółki tworzą w kon-

sekwencji ramy lepszej komunikacji, odbywającej się zarówno wewnątrz niej, jak  

i na zewnątrz
4
.  

Współczesne relacje inwestorskie należy traktować jako proces a nie stan, 

co wynika ze zmieniających się potrzeb na rynkach kapitałowych, a także rosnących 

oczekiwań interesariuszy względem spółek. Obecne uwarunkowania gospodarcze 

wymagają nowego spojrzenia na system informacji przekazywanych przez spółki 

notowane na giełdach, a tym samym tworzenia coraz bardziej efektywnych relacji 

inwestorskich
5
. Cechy pożądanego systemu relacji to: przejrzystość, otwartość, 

wiarygodność, spójność, terminowość, interaktywność, zgodność z prawem oraz 

integralność z działalnością całej spółki
6
.   

                                                           
1 www.niri.org, za D. Dziawgo, Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwa-

nia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 23. 
2
 http://www.londonstockexchange.com/home/ir-apracticalguide.pdf (24.11.2013). 

3 D. Niedziółka, Relacje inwestorskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 4. 
4 A. Gajewska, IR to nie sam PR, „Parkiet” z dnia 29.09.2005. 
5 Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, red. G. Łukasik, Difin, Warszawa 2013, s. 146.  
6 A. Gajewska, Siedem cech efektywnego IR, „Parkiet” z dnia 29.09.2005, http://www.parkiet. 

com/artykul/411072.html?print=tak&p=0 (30.11.2013). 
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Model relacji inwestorskich można podzielić na dwa główne obszary, tzn. ob-

ligatoryjny i fakultatywny. Pierwszy z nich wynika z ustaw i innych aktów praw-

nych oraz działań nadzorców, odnoszących się do spółek publicznych. Drugi wynika 

z regulacji wewnętrznych spółek, nieobligatoryjnych kodeksów dobrych praktyk, 

tradycji lokalnych bądź potrzeb rynku. Pierwszy z obszarów jest narzucany spół-

kom, tak więc mają one relatywnie niewielkie możliwości jego swobodnego kształ-

towania (zakresu, jakości, częstotliwości przekazu). Drugi jest tworzony według 

reguł zaakceptowanych przez spółkę. Jest to obszar, który z powodzeniem może 

pełnić rolę narzędzia zarządzania wartością spółki i który decyduje de facto o jako-

ści wymienianych informacji i komunikacji z otoczeniem. Ponieważ akcjonariusze 

spółek notowanych na rynkach kapitałowych nie są zazwyczaj jednorodną grupą, 

tzn. mają różne cele, reprezentują różny poziom wiedzy oraz różny stopień  akcepta-

cji ryzyka, stąd też optymalnie skonstruowane relacje inwestorskie w części fakulta-

tywnej powinny uwzględniać zróżnicowane  i zindywidualizowane interesy właści-

cieli i wierzycieli
7
.  

Chociaż relacje inwestorskie stają się współcześnie jednym z kluczowych na-

rzędzi zarządzania strategicznego oraz zarządzania wartością spółek na rynkach 

kapitałowych (giełdowych i pozagiełdowych) stanowią one jednocześnie dla tych 

podmiotów wyzwanie. Ich prowadzenie wymaga: zorganizowania zaplecza w posta-

ci przeszkolonych pracowników oddelegowanych do komunikacji z otoczeniem lub 

zaangażowani podmiotów zewnętrznych prowadzących relacje inwestorskie emiten-

ta na zasadzie usług outsourcingu. Tym samym nie wszystkie jednostki z powodów 

finansowych lub organizacyjnych są w stanie szybko i skutecznie relacje inwestor-

skie rozwijać
8
.  

 

 

2. Relacje inwestorskie a wielkość spółek 

 

Relacje inwestorskie tradycyjnie utożsamiane są z większymi spółkami obec-

nymi na rynkach regulowanych. Możliwość notowania akcji mniejszych podmiotów 

w ramach ASO spowodowała, że zagadnienie to przeniosło się także do sektora 

MŚP. Tworzenie i rozwój relacji inwestorskich wśród ww. jednostek ma nieco inny 

kontekst niż w wypadku spółek notowanych na rynku regulowanym. Co do zasady 

podmioty sektora MŚP nienotowane na rynku kapitałowym w bardzo ograniczonym 

stopniu przekazują informacje do otoczenia, a tym samym zachowują relatywnie 

wysoki poziom tajemnicy gospodarczej czy finansowej. Ich przywilejem jest m.in.: 

sporządzanie uproszczonych sprawozdań finansowych, brak konieczności 

                                                           
7 Współcześnie model taki coraz częściej udaje się wypracować dzięki wykorzystaniu 

internetu. 
8 Relacje inwestorskie, co do zasady, muszą spółce przynosić większe korzyści, np. w postaci 

wpływu na wzrost kursu akcji, ułatwienia pozyskania kapitału czy obniżki jego kosztu,  

w stosunku do wydatków z nimi związanych (NPV dla relacji inwestorskich musi być > 0). 

Ponieważ nakłady zwykle muszą być ponoszone na bieżąco, natomiast korzyści są przeważ-

nie odroczone w czasie, np. do mementu emisji akcji, relacje inwestorskie często nie są od-

powiednio doceniane i rozwijane.   
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sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale 

własnym, brak konieczności audytowania sprawozdania czy ich publikowania.  

W przypadku zamiaru rozpoczęcia notowania w ramach ASO NC, już zmiana formy 

prawnej na spółkę akcyjną skutkuje nałożeniem dodatkowych obowiązków, wynika-

jących z prawa bilansowego. Sama emisja akcji na NC wymaga ponadto spełnienia 

nowych obowiązków informacyjnych określonych w regulaminie rynku, aczkolwiek 

nie tak uciążliwych, jak w wypadku oferty publicznej. Jeżeli wprowadzenie spółki 

do ASO następuje w formie oferty prywatnej, można oczekiwać, że relacje inwe-

storskie będą upraszczane, a ilość przekazywanych informacji ograniczana. Powyż-

sze stwierdzenie można uzasadnić mniejszym sformalizowaniem budowy relacji, 

chęcią pozostania mało transparentnym wobec konkurentów, ograniczaniem kosz-

tów stałych, wynikających z procesu tworzenia relacji, a także chęcią ograniczenia 

zaangażowania zasobów ludzkich. Brak rozbudowywania relacji inwestorskich 

może wynikać także z relatywnie łagodnych sankcji nakładanych na spółki w ASO 

w wypadku naruszenia regulaminu rynku lub zbioru dobrych praktyk.  

 

 

3. Obowiązki informacyjne przedsiębiorstw MŚP na rynku NewConnect 

 

Tworzenie relacji inwestorskich na rynku NC odbywa się zasadniczo na pod-

stawie: ustawy o rachunkowości
9
, prawa rynku kapitałowego

10
, kodeksu spółek 

handlowych
11

 a także regulaminu ASO oraz zbioru „Dobrych Praktyk Spółek noto-

wanych na NewConnect”
12

. 

Jedną z kluczowych form komunikowania się z akcjonariuszami na rynku NC, 

narzuconą przepisami prawa, jest publikowanie raportu rocznego. Zakres prezento-

wanych w nim informacji ma istotny wpływ na możliwość ograniczania ryzyka 

inwestycyjnego związanego z zaangażowaniem kapitału przez akcjonariuszy
13

. 

Raport roczny obejmuje m.in. całoroczne audytowane sprawozdanie finansowe oraz 

roczne sprawozdanie z działalności. Wszystkie dane zawarte w rocznym sprawoz-

daniu prezentuje się w zestawieniu z informacjami finansowymi poprzedniego roku 

obrotowego
14

.  

                                                           
9 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. 

zm.  
10 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumen-

tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 

2005, nr 184, poz. 1539, z późn. zm.; Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538, z późn. zm.; Ustawa z dnia 29 lipca 2005  

r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym finansowym, DzU 2005, nr 183, poz. 1537, z późn. 

zm. 
11 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz.1037, 

z późn. zm. 
12 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. 
13 M. Andrzejewski, Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 19–20. 
14 Przekazywanie informacji bieżących i okresowych odbywa się za pomocą Elektronicznej 

Bazy Informacji (EBI), zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 646/2011 Zarządu 

Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. 
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Sporządzanie raportów okresowych (kwartalnych) i bieżących jest kolejnym 

obligatoryjnym obowiązkiem spółek rynku NC
15

. W raportach kwartalnych ukazane 

są kapitały przedsiębiorstwa (w podziale na: kapitał własny, zobowiązania długo  

i krótkoterminowe), należności długoterminowe i krótkoterminowe, inwestycje 

krótkoterminowe, wartość amortyzacji, przychody netto ze sprzedaży i wyniki  

z poszczególnych rodzajów działalności
16

. Od zarządu emitenta lub osoby zarządza-

jącej wymaga się komentarza dotyczącego zdarzeń, które miały wpływ na wynik 

finansowy, a także aktywności jaka podejmowana była w celu rozwoju prowadzonej 

działalności spółki. Niezbędne jest także przedstawienie struktury akcjonariatu oraz 

grupy kapitałowej spółki
17

. Raporty bieżące publikowane są, gdy wystąpiły zdarze-

nia lub okoliczności mające istotny wpływ na sytuację gospodarczą lub finansową 

firmy, a więc gdy istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany ceny akcji
18

. 

Regulamin ASO określa zasady działania na rynku organizowanym przez 

GPW, w tym obowiązki informacyjne emitentów, zasady i zakres przekazywanych 

informacji bieżących i okresowych, a także sankcje za naruszenia regulaminu. 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” z kolei wskazują reguły 

i zasady tworzenia relacji inwestorskich. Stanowią one m.in., że spółka powinna 

prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, wykorzystując tradycyjne 

jak i nowoczesne technologie, zapewniające szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki 

dostęp do informacji. Dobre Praktyki rekomendują też, by spółka korzystając z ww. 

metod zapewniała odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożli-

wiała transmitowanie obrad walnego zgromadzenia przez internet, rejestrowała 

przebieg obrad i upubliczniała na stronie internetowej
19

. 

Oceniając zmiany w uwarunkowaniach prawno-regulacyjnych w zakresie rela-

cji inwestorskich na rynku NC należy podkreślić, że w 2013 roku obserwowano 

zaostrzanie zasad ich prowadzenia, w tym zwłaszcza w zakresie obowiązków infor-

macyjnych i prowadzenia komunikacji, a także sankcji za ich nieprzestrzeganie
20

. 

Od 1 czerwca 2013 roku m.in. zaczęły obowiązywać zmiany w regulaminie ASO 

obejmujące: dodatkowe wymogi nakładane na spółki startup, dodatkowe warunki 

wprowadzania akcji do obrotu w ASO,  poszerzenie zakresu dokumentu informa-

cyjnego oraz zaostrzenie zasad działania Autoryzowanych Doradców (AD). Zmiany 

miały na celu przede wszystkim: uzyskanie większej przejrzystości ofert prywat-

nych podmiotów debiutujących na NC (przez zamieszczanie w dokumencie infor-

macyjnym zbadanych sprawozdań finansowych, opisu planowanych działań, 

                                                           
15 Raporty bieżące i okresowe muszą wskazywać podstawę prawną, a te pierwsze dodatkowo 

rodzaj zdarzenia, którego dotyczą. Oba rodzaje raportów powinny być sporządzone w sposób 

umożliwiający ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, 

majątkową i finansową spółki. 
16 § 5 pkt. 4.1 Załącznika nr 3 Regulaminu rynku New Connect, http://newconnect.pl/ pub 

/regulacje _prawne/ Regulamin__ASO_Zal_Nr_3.pdf (16.07.2013). 
17 Ibidem. 
18 Droga na giełdę, PwC, Warszawa 2011, s. 36, http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/rynkikapitalowe 

Droga_na_gielde_2011_f.pdf (15.07.2012).  
19 Zob. Załącznik do uchwały Zarządu Giełdy 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r. 
20 Na podstawie uchwał Zarządu Giełdy: nr 175 z dnia 13 lutego, nr 451 z 29 kwietnia oraz 

1135 z dnia 27 września. 
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odnoszenie się w raportach kwartalnych do planów z dokumentu informacyjnego), 

ograniczenie ryzyka, wynikającego z wprowadzania akcji do ASO (przez określenie 

sposobu ich objęcia), poprawę jakości informacji przekazywanych inwestorom dla 

podejmowania decyzji inwestycyjnych (wprowadzenie kwartalnych skróconych 

sprawozdań finansowych oraz obowiązek określania czynników ryzyka), a także 

zmniejszenie ryzyka wynikającego z działalności AD
21

.  

Zmiany związane z zaostrzeniem wymogów informacyjnych stworzyły warun-

ki prowadzenia do bardziej efektywnej polityki informacyjnej, ale zbiegły się ze 

znacznym spadkiem liczby debiutujących spółek
22

. Biorąc pod uwagę podtrzymanie 

liczby debiutów na rynku regulowanym GPW, można wnioskować, że jedną z de-

terminant spadku liczby nowych emisji na NC była właśnie zmiana regulacji.   

 

 

4. Problemy nieodpowiedniej jakości relacji inwestorskich na rynku NC 

 

Dotychczasowe badania relacji inwestorskich spółek sektora MŚP notowanych 

na rynku NC wskazują na występowanie licznych ułomności zarówno w części 

obowiązkowej, jak i fakultatywnej rozważanego obszaru. Problemy związane  

z częścią obowiązkową dotyczą przede wszystkim nierzetelnego prowadzenia poli-

tyki informacyjnej, przejawiającej się zwłaszcza niepublikowaniem raportów okre-

sowych w trybie i na warunkach obowiązujących w ASO
23

. Potwierdzeniem niskie-

go standardu jakościowego relacji jest stosunkowo duża liczba kar nałożonych przez 

GPW na emitentów (tab. 1).   

 
Tabela 1 

Zestawienie sankcji nałożonych przez organizatora ASO na emitentów NC 

Rodzaj sankcji 2009 2010 2011 2012 2013 

Zawieszenie obrotu 

akcjami 
X X 2 26 90 

Upomnienie 1 14 X 5 35 

Kara pieniężna  X X X 14 25 

Wykluczenie  X X 1 7 3 

Ogółem 1 14 3 52 153 

Źródło:http://www.newconnect.pl/pub/dokumenty_do_pobrania/kary/NEWCONNECT_zesta

wienie_SPOLKI  _08_13.pdf (30.11.2013). 

                                                           
21 http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/prezentacje/prezentacja_zmiany_NC.pdf (17.06.2013). 

W celu szerszego dotarcia inwestorów do danych emitentów stworzono system EBI, działają 

też odpowiednie strony rynku NC: www.newconnect.pl, www.gpwinfostrefa.pl.   
22 W latach 2007–2013 liczba debiutów była następująca: 2007 – 24, 2008 – 61, 2009 – 26, 

2010 – 86, 2011 – 172, 2012 – 89, 30.11.2013 – 40, http://www.newconnect.pl /index. 

php?page=statystyki_rynku_roczne (7.07.2013). 
23 Inne naruszenia regulaminu skutkujące nałożeniem kar obejmowały: brak wskazania osób 

uprawnionych do prowadzenia spraw spółki, brak umowy animatora rynku, nieprawidłowości 

w przekazywaniu raportów, nieprawidłowości odnośnie do jakości przekazywanych informa-

cji, nieprzekazanie informacji o istotnych wydarzeniach, niemieszczenie się spółki w ramach 

misji NC, nieopublikowanie opinii z badania sprawozdania finansowego, nieprzekazanie 

informacji o sytuacji finansowej. 



436 Michał Buszko, Bożena Kołosowska 

 

W latach 2009–2013 łącznie nałożono 223 kar w zawiązku z naruszeniem re-

gulaminu ASO, przy czym ich liczba znacząco wzrosła w 2012 i 2013 roku. W sa-

mym 2013 roku liczba kar dotyczyła ok. 34% spółek całego rynku. Dominującą 

sankcją stosowaną wobec emitentów było zawieszenie obrotu akcjami. Chociaż 

sankcja ta jest poważna, przesłanką jej stosowania była chęć ochrony interesu inwe-

storów w warunkach nieodpowiedniej polityki informacyjnej
24

. Należy więc wska-

zać, że ze względu na uregulowanie sankcji rynku NC w regulaminie ASO, a nie 

prawie rynku kapitałowego, ich konsekwencje są znacznie mniej dotkliwe niż na 

rynku regulowanym GPW. Emitenci na rynku NC podlegają przede wszystkim 

karom: upomnienia, pieniężnym do 50 tys. zł, zawieszenia obrotu akcjami, wyklu-

czenia spółki lub sporządzenia specjalnych raportów z bieżącej działalności.  

Podobnie do relacji inwestorskich w części obowiązkowej, niekorzystnie oce-

nione mogą być również relacje w części fakultatywnej
25

. Ich badanie przeprowa-

dzone za pomocą komunikacji e-mailowej na grupie 209 spółek w 2011 roku i gru-

pie 360 podmiotów w 2012 roku wskazuje wprost na niedocenianie tej sfery przez 

zarządzających
26

. W 2011 roku jednie 2/3 podmiotów odpowiedziało na prośbę  

o dostarczenie dodatkowych informacji odnośnie do bieżących i przyszłych działań 

spółki, a także życiorysów osób zarządzających. W znaczącej liczbie podmiotów 

(33%) stwierdzono zaprzestanie prawidłowej komunikacji z inwestorami tuż po 

debiucie, a wyróżniającą się jakość relacji można było zaobserwować jedynie u 22 

jednostek. W 2012 roku jedynie połowa podmiotów odpowiedziała na prośbę  

o dodatkowe informacje. Z podanej grupy jedynie 13 spółek zostało wyróżnionych 

za jakość relacji. 

Podsumowując problem jakości relacji inwestorskich na rynku NC, należy 

wskazać, że nieodpowiednia polityka informacyjna i zbyt słabo rozwinięte relacje 

inwestorskie w wypadku spółek NC wzmacniają problem ryzyka inwestycyjnego 

związanego z ASO. Na wspomnianym rynku dominującą grupę stanowią inwestorzy 

indywidualni
27

, a więc jednostki dysponujące na tle inwestorów instytucjonalnych 

zwykle niższą wiedzą finansową oraz mające niższe wymagania dotyczące informa-

cji finansowej dla potrzeb inwestowania
28

. Ograniczenie zakresu przekazywanych 

informacji oraz uproszczona komunikacja spółki z inwestorami oznacza możliwość 

pogłębiania problemu nieadekwatnej wyceny rynku NC.  

                                                           
24 Należy mieć na uwadze, że jego stosowanie powoduje presję na obniżenie płynności obrotu 

akcjami, co dodatkowo zmniejsza i tak już niską efektywność wyceny na rynku. 
25 Badanie przydatności stron internetowych spółek giełdowych dla społeczności 

inwestorskiej zob. D. Niedziółka, Wykorzystanie firmowych stron internetowych w relacjach 

inwestorskich przez spółki notowane w Polsce – wyniki badań empirycznych, Studia i Prace 

Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 77, SGH, Warszawa 2007, s. 137–155.  
26 Zob.: A. Szczepkowski, NewConnect – inwestor indywidualny niekoniecznie pożądany, 

„Trend. Miesięcznik o Sztuce Inwestowania”, kwiecień 2012, s. 20–22. 
27 Ich udział w obrotach NC stopniowo zmalał z 92% na koniec w 2007 r. do 75% na koniec 

2012 r.  
28 Inwestorzy indywidualni często mogą jednak reagować szybciej na zmiany warunków 

rynkowych niż, np. instytucje finansowe takie jak TFI czy PTE. 
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5. Relacje inwestorskie a ryzyko inwestycyjne spółek z rynku NC 

 

Celem istnienia rynku NC od początku było zapewnienie możliwości pozyska-

nia kapitału oraz umożliwienia wyceny akcji w sposób prostszy oraz tańszy na tle 

regulowanego rynku GPW. Dzięki NC spółki kapitałowe uzyskały możliwość prze-

prowadzania oferty prywatnej, charakteryzującej się niższymi wymogami formal-

nymi, niższymi kosztami emisji, a następnie niższymi kosztami notowań
29

. Dodat-

kowe korzyści rynku NC wynikały z mniejszych wymogów sprawozdawczych  

i rzadszego audytu, węższego zakresu ujawnianych informacji, a także ze swobody 

wyboru standardów rachunkowości. W praktyce podejście takie miało za zadanie 

stworzyć jak najbardziej atrakcyjne warunki do promocji i wprowadzania spółek na 

ten rynek, a tym samym do ich rozwoju. Z punktu widzenia emitentów powyższe 

uwarunkowania należy określić jako atrakcyjne, co może być potwierdzone dużą 

liczbą debiutów na NC obserwowaną właściwie od początku jego powstania. Moż-

liwość wykorzystania uproszczonych procedur debiutu i notowań przy jednocze-

snym stosunkowo niewielkim zaangażowaniu własnych zasobów ludzkich i finan-

sowych, a także mniej dotkliwe konsekwencje naruszenia zasad i przepisów NC, 

przyczyniły się do zdominowania emisji przez oferty prywatne. Z 496 podmiotów 

debiutujących na NC od momentu jego powstania do końca listopada 2013 roku 

zaledwie 19 jednostek przeprowadziło ofertę publiczną, a co za tym idzie podlegało 

obowiązkom charakterystycznym dla emisji na rynku regulowanym GPW. Upo-

wszechnienie na rynku oferty prywatnej wiąże się z dostarczaniem kapitału przez 

wąską grupę inwestorów (poniżej 150 osób), a tym samym ze scentralizowaną oceną 

ryzyka i wyceną kosztu kapitału, upodabniającą rynek NC do venture capital lub 

business angels.  

Niewątpliwie czynniki, które umożliwiły rozwój rynku NC, odzwierciedlone  

w dużej liczbie debiutów, powinny być traktowane jako obszar podwyższonego 

ryzyka z punktu widzenia inwestorów. Przede wszystkim uproszczenie zasad emisji 

i notowania w ramach ASO oznacza z założenia możliwość prowadzenia niższej 

jakości relacji inwestorskich zarówno w części obligatoryjnej, tzn. informacji prze-

kazywanych inwestorom obowiązkowo, jak również w części fakultatywnej, tzn. 

zależnej od decyzji spółki. Uproszczenie zasad emisji akcji w ramach oferty prywat-

nej a następnie ograniczenie obowiązków formalnych podczas notowań wiąże się  

z możliwością przekazywania mniej dokładnych informacji, a także z mniejszą 

częstotliwością ich udostępniania (brak raportów półrocznych). Jednocześnie ze 

względu na prywatny charakter większości ofert emisji i wąskie grono nabywców 

nie występuje tu presja na rozwój części fakultatywnej relacji inwestorskich, a więc 

tworzonej w sposób określony wyłącznie przez spółkę. Wobec ograniczonego za-

kresu przekazywanych informacji korporacyjnych w warunkach oferty prywatnej 

istnieje ryzyko braku równości w dostępie do informacji dotyczących notowanego 

podmiotu. Inwestorzy z udziałami większościowymi, dzięki wpływowi na obsadę 

organów spółki, będą mogli dysponować szerszym zakresem informacji niż akcjona-

                                                           
29 Szerzej na temat struktury i wysokości kosztów związanych z notowaniem na rynku NC 

oraz ich porównanie do rynku GPW, D. Kordela, NewConnect – rynek giełdowy dla małych  

i średnich przedsiębiorstw. Systematyka, organizacja, perspektywy rozwoju, CeDeWu, 

Warszawa 2013, s. 95. 
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riusze mniejszościowi. Tym samym można oczekiwać problemów dotyczących 

obiektywnej oceny spółki, oderwania wyceny rynkowej od wartości wewnętrznej 

oraz dodatkowego pogorszenia efektywności informacyjnej rynku.  

Przedstawione powyżej problemy wyceny, wynikające ze stosowania ofert 

prywatnych, a przy tym uproszczonych obowiązków informacyjnych i mniej rozbu-

dowanych relacji inwestorskich są dodatkowo wzmacniane przez małą wartość 

emisji i niską kapitalizację, małe rozproszenie akcjonariatu, a także niższy niż na 

GPW wskaźnik obrotu
30

.  W efekcie na rynku tym obserwowany jest brak dosta-

tecznego zaangażowania dużych inwestorów instytucjonalnych, w tym banków, 

towarzystw ubezpieczeniowych czy OFE, a dominujący udział przypada inwesto-

rom indywidualnym
31

. Brak zaangażowania dużych instytucji finansowych powodu-

je, że rynek NC właściwie od początku swojego istnienia zmaga się z problemem 

niskiej płynności oraz nieefektywnej wyceny, wzmagającej jego podatność spekula-

cyjną
32

. 

Charakter notowanych spółek, rodzaj i wielkość ofert emisji akcji, a także 

struktura inwestorów i płynność obrotu determinują występowanie problemu luki 

między wartością rynkową oraz wewnętrzną spółek z NC. Przykładowo od 2009 

roku widoczna jest dysproporcja w wycenie spółek rynku NC, mierzona względną 

wartością indeksu NCI, na tle wartości szerokiego indeksu WIG oraz indeksu ma-

łych spółek z rynku regulowanego, tzn. sWIG80 (rys. 1).  

 

 
 

Rysunek 1. Wycena na rynku NC a wycena na rynku regulowanym GPW 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW w Warszawie,  http://www. gpwinfo-

strefa.pl/ GPWIS2/pl/quotes/archive/1 (30.11.2013). 

                                                           
30 Stosowanie prywatnych ofert emisji akcji, które w latach 2012–2013 często nie 

przekraczały 1 mln zł (54 z 89 debiutów w 2012 r. oraz 20 z 40 debiutów w 2013 r.) 

właściwie eliminuje możliwość uzyskania odpowiedniego wolumenu i płynności obrotu 

akcjami na NC. 
31 Niska wartość emisji i niewielki udział akcji znajdujących się w wolnym obrocie powodują, 

że rynek NC okazuje się za mały dla alokacji środków dużych instytucji finansowych. 
32 Na koniec listopada 2013 r. ok. 45% spółek rynku NC miało bardzo niski poziom płynności 

obrotu i było klasyfikowane do segmentu high liquidity risk lub super high liquidity risk. 
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Jednym ze sposobów zobiektywizowania wyceny oraz zmniejszenie luki między 

wartością wewnętrzną może być zatem rozwijanie relacji inwestorskich, które na 

wymienionym rynku – ze względu na jego ułomności – powinny pełnić szczególną 

rolę. Biorąc pod uwagę stosunkowo niski poziom wyceny na rynku NC oraz jedno-

cześnie relatywnie dużą liczbę debiutów, można wskazać na występowanie istotnej 

dysproporcji atrakcyjności rynku NC z punktu widzenia emitentów oraz inwesto-

rów.  

 

 

Podsumowanie 

 

Ze względu na małą skalę obrotu kapitałowego, niewielką wartość transakcji, 

brak płynności obrotu, a także niewielkie rozproszenie akcjonariatu, relacje inwe-

storskie na rynku NC powinny być tworzone w sposób szczególny, tzn. niwelować 

ryzyko wynikające z charakteru działalności samych spółek oraz z niedoskonałości 

funkcjonowania rynku. Obecne rozwiązania funkcjonowania i rozwoju rynku NC 

charakteryzują się sprzecznością interesu małych i średnich przedsiębiorstw w za-

kresie dążenia do obniżki kosztów oraz zachowania jak największego zakresu pouf-

ności informacji gospodarczych oraz interesu potencjalnych inwestorów, dążących 

do redukcji ryzyka inwestycyjnego. W procesie poprawy jakości relacji inwestor-

skich spółki mogą szeroko wykorzystywać kanał internetowy, w tym portale spo-

łecznościowe, co pozwala na redukcję kosztów prowadzenia relacji. W efekcie coraz 

większe znaczenie w tworzeniu relacji będzie mieć pomysłowość, nowatorskość, 

systematyczność oraz odpowiednia organizacja pracy.  

Wprowadzenie obowiązku sprawozdawczości kwartalnej oraz przyjęcie „Do-

brych Praktyk Spółek notowanych na NC” są niewątpliwie rozwiązaniami wspoma-

gającymi jakość relacji inwestorskich, ale wymagającymi dalszych działań dostoso-

wawczych, celem poprawy efektywności wyceny rynku NC i zmniejszenia luki 

między wartością fundamentalną i rynkową spółek. Obecny niski poziom jakościo-

wy relacji będzie mógł być jednak wspomagany przez zmiany legislacyjne jedynie 

do pewnego stopnia. Większych efektów można oczekiwać nie z powodu sankcjo-

nowania spółek, ale raczej wspierania, edukacji oraz szkolenia ich kadr. Podstawo-

wym problemem związanym z regulacjami relacji inwestorskich prowadzonych 

przez małe i średnie przedsiębiorstwa jest określenie ich optymalnego poziomu, 

który z jednej strony pozwoli na wparcie efektywności wyceny, a z drugiej nie spo-

woduje istotnego zmniejszenia atrakcyjności rynku pod względem wymogów for-

malnych oraz kosztów emisji i obrotu akcjami.  Działania zmierzające zwłaszcza do 

poprawy jakości  informacji kierowanych do inwestorów będą uwiarygodniały spół-

ki NC.  
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INVESTOR RELATIONS IN COMPANIES OF SME SECTOR LISTED AT NEW-

CONNECT – THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

 

Summary 

 

Investor relations are crucial are of management for companies functioning on capital 

market. Special meaning have relations provided by SME which are listed within alternative 

trading system, established by Warsaw Stock Exchange under the name NewConnect. Such 

companies on the one hand search for the status of publicly traded entity, on the other hand 

they tend to be as less transparent as it is possible. Due to possibility of using simplified 

procedures and legal solutions for IPOs and then market quotations at NewConnect investor 

relations amongst given companies can be conducted in a less formalized way leading to their 

worse quality. The characteristics of traded companies, low dispersion of ownership, lack of 

investments of large financial institution, low liquidity of shares’ trade makes the investor 

relations at NewConnect an area of special interest and an area of supporting of effectiveness 

of stock’s pricing. 
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OBLIGACJE KORPORACYJNE JAKO ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA  

KAPITAŁU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule zaprezentowano analizę obligacji korporacyjnych jako źródła pozy-

skiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W pierwszej części przed-

stawiono informacje dotyczące rynku obligacji korporacyjnych w Polsce, pokazano 

strukturę rynku dłużnych instrumentów finansowych oraz udział obligacji korpora-

cyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dłużnych papierów wartościowych emi-

towanych przez spółki z sektora MŚP. W drugiej części zwrócono uwagę na normy 

prawne regulujące proces emisji obligacji oraz cele pozyskiwania kapitału z wyko-

rzystaniem tego instrumentu z uwzględnieniem rynku Catalyst. Następnie dokonano 

porównania obligacji korporacyjnych z kredytem bankowym, co stanowiło bazę do 

wskazania mocnych i słabych stron pozyskiwania kapitału za pośrednictwem obli-

gacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 

Słowa kluczowe: obligacje korporacyjne, źródła pozyskiwania kapitału, finanse 

przedsiębiorstwa, Catalyst 

 

 

Wprowadzenie 

 

Rozwój rynku finansowego wiąże się ze wzrostem zakresu instrumentów fi-

nansowych służących do pozyskiwania kapitału dostępnych nie tylko dla dużych, 

ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Jest to ważne w sytuacji 

ograniczenia dostępu do kredytu bankowego, co wymusza poszukiwania alterna-

tywnych form finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej wśród podmio-

tów z tego sektora, który ma szczególne znaczenie dla polskiej gospodarki, ponie-

waż tworzy prawie połowę PKB
1
. 

Jednym z najbardziej popularnych instrumentów dłużnych wykorzystywanych 

na rynkach kapitałowych są obligacje, które pozwalają różnym podmiotom rynku na 

pozyskiwanie kapitału w formie długu. Zmiany konstrukcji instrumentu, zasad 

funkcjonowania platformy obrotu obligacjami i norm prawnych regulujących emisję 

papierów wartościowych zwiększyły dostępność wykorzystania emisji obligacji 

                                                           
1 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, s. 13. 
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korporacyjnych jako źródła pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsię-

biorstwa. 

Celem niniejszego artykułu jest ocena szans i zagrożeń wykorzystywania obli-

gacji korporacyjnych do pozyskiwania kapitału przez sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw z wykorzystaniem analizy danych historycznych. 

 

 

1. Rynek obligacji w Polsce 

 

Przedmiotem obrotu na rynku papierów wartościowych są przede wszystkim 

dłużne i udziałowe papiery wartościowe o zmiennym i stałym oprocentowaniu. 

Dokonując analizy rynku papierów wartościowych należy wyszczególnić – ze 

względu na sposób wykorzystania instrumentów finansowych – rynek pierwotny  

i wtórny
2
. 

Na rynku pierwotnym podmioty zgłaszające zapotrzebowanie na kapitał pozy-

skują go emitując dłużne papiery wartościowe – w tym wypadku obligacje. Wyróż-

nić można dwa rodzaje emisji: publiczną i niepubliczną. Podział ten wynika z liczby 

osób, do których kierowana jest propozycja nabycia papierów wartościowych. Ofer-

tą publiczną jest: „udostępnienie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu 

adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach warto-

ściowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podję-

cia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych”
3
. Inne oferty traktowane są 

jako niepubliczne. 

Drugim segmentem jest rynek wtórny, na którym dochodzi do obrotu instru-

mentami finansowymi w formie zorganizowanej lub niezorganizowanej. W Polsce 

dominujący jest rynek Catalyst, będący systemem obrotu dłużnymi instrumentami 

finansowymi zorganizowanym przez GPW SA i BondSpot SA, który obejmuje: 

 rynek regulowany prowadzony przez GPW (detaliczny), 

 rynek regulowany prowadzony przez BondSpot (hurtowy), 

 alternatywny system obrotu prowadzony przez GPW (detaliczny), 

 alternatywny system obrotu prowadzony przez BondSpot (hurtowy)
4
. 

Regulacje prawne wprowadzone 29 lipca 2005 roku dotyczą trzech obszarów 

rynku obligacji: nadzoru nad nim, rynku pierwotnego i wtórnego
5
. Ich uchwalenie 

                                                           
2 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,  

s. 19. 
3 Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych,  

DzU 2005, nr 184, poz. 1539, art. 3 ust. 1. 
4 Zasady działania Catalyst (stan na 1.10.2012 r.), http://gpwcatalyst.pl/ pub/ files/ 

materialy_do_pobrania/ Zasady_Dzialania_Catalyst.pdf (10.11.2013). 
5 Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, DzU 2005, nr 183, 

poz. 1537 (zastąpiona przez Ustawa z dnia 19 września 2006 r. o nadzorze nad rynkiem 

finansowym, DzU 2006, nr 157, poz. 1119); Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz i spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, poz. 1539; Ustawa z dnia 25 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183, poz. 1538. 
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wpłynęło istotnie na zwiększenie swobody w pozyskiwaniu kapitału, prezentowaniu 

oferowanych papierów wartościowych i emitenta w dokumencie ofertowym
6
. Zmia-

ny te realnie zwiększyły efektywność rynku, zdynamizowały jego rozwój oraz za-

chęciły krajowych i zagranicznych inwestorów oraz emitentów do korzystania  

z polskiego rynku instrumentów dłużnych
7
. 

Szczególnie ważnym elementem nowych regulacji – z punktu widzenia sektora 

MŚP – jest alternatywny system obrotu, czyli „organizowany przez firmę inwesty-

cyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, 

wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych 

w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie 

z określonymi zasadami”
8
. Jego powstanie doprowadziło do obniżenia barier do-

puszczenia emitowanych papierów wartościowych do obrotu na zorganizowanym 

rynku, co wraz z powołaniem 30 września 2009 roku jednolitej platformy transak-

cyjnej Catalyst zwiększyło możliwości emitowania obligacji przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa. 

Zmiany te znajdują potwierdzenie w danych statystycznych. Polski rynek obli-

gacji korporacyjnych stale rośnie i w 2012 roku wartość nominalna wyemitowanych 

dłużnych papierów wartościowych osiągnęła maksymalną wartość, jego wartość 

wzrosła o kolejne 30% w skali roku do poziomu 31,36 mld zł. Wartość emisji długo-

terminowych uplasowanych przez polskie przedsiębiorstwa wyniosła 12,75 mld zł, 

co oznacza wzrost o 26% w relacji do 2011 roku. Trend ten jest utrzymywany, bo-

wiem na koniec III kwartału 2013 roku wartość obligacji przedsiębiorstw wyniosła 

34,62 mld zł
9
. 

 

 
 

Rysunek 1. Struktura krajowego rynku papierów dłużnych w Polsce, stan na 30.09.2013 roku. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Podsumowanie II kwartału 2013 na rynku nieskar-

bowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska SA, http://inwestycje.pl/ resour-

ces/Attachment /2013/10_28/file19958.pdf (10.11.2013). 

                                                           
6 L. Kozierowski, Ustawa o ofercie publicznej – kierunek zmian, Nasz Rynek Kapitałowy, 

2005, nr 9, s. 28. 
7 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin 2011,  

s. 297. 
8 Ustawa o obrocie..., art. 3 ust. 2. 
9Podsumowanie II kwartału 2013 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, 

Fitch Polska SA, http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2013/10_28/file19958.pdf 

(10.11.2013). 
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Udział obligacji korporacyjnych w rynku nieskarbowych instrumentów dłuż-

nych w Polsce wynosi blisko 30% i stale rośnie, bowiem według danych na dzień 

30.09.2013 roku aż 59% nowych emisji w 2013 roku dotyczyło obligacji przedsię-

biorstw. Warto podkreślić, iż równolegle rośnie relacja obligacji do kredytów ban-

kowych. Utrzymanie tego trendu jest wielce prawdopodobne, gdyż porównanie  

z innymi krajami europejskimi pokazuje, że udział obligacji w sumie kredytów  

i obligacji przedsiębiorstw w Europie wynosi 43%, zaś w Polsce tylko 9%
10

. 

Dynamiczny rozwój rynku obligacji w Polsce – szczególnie widoczny w przy-

padku długoterminowych papierów wartościowych – trwa od 2002 roku z roczną 

przerwą spowodowaną skutkami globalnego kryzysu finansowego w 2009 roku. 

Sprzyjają temu dodatkowe cele i cechy obligacji, które w bezpośrednim porównaniu 

z kredytem bankowym zachęcają spółki do emisji instrumentów dłużnych. Zalicza-

my do nich: dywersyfikacje źródeł finansowania, budowanie relacji z inwestorami, 

szybkość pozyskania kapitału, brak obowiązku definiowania precyzyjnego celu 

wykorzystania kapitału, brak konieczności ustanawiania zabezpieczenia
11

. 

Pamiętając, iż system obrotu Catalyst funkcjonuje od 2009 roku jego popular-

ność wśród przedsiębiorstw pozyskujących kapitał za pośrednictwem publicznych 

instrumentów dłużnych stale rośnie. W pierwszym roku nowych emitentów było  

6, w 2010 – 19, w 2011 – 47, w 2012 – 58, zaś w 2013 do 30 października – 41
12

. 

Większość z nich było przedmiotem notowań alternatywnych systemów obrotu 

GPW lub BondSpot, których pojawienie się znacznie ułatwiło dostęp do rynku 

wtórnego dla emitentów obligacji korporacyjnych. Opublikowany raport podsumo-

wujący trzyletni okres funkcjonowania Catalyst zawiera dane dotyczące celów prze-

prowadzonych emisji. W 17% przypadków pozyskiwano kapitał na sfinansowanie 

bieżącej działalności, w 31% – na sfinansowanie rozwoju, w 8% celem była spłata 

dotychczasowego zadłużenia, a w 44% przypadków emitenci nie wskazali celu 

przeprowadzanej emisji
13

. 

Uruchomienie alternatywnego systemu obrotu istotnie wpłynęło na możliwości 

pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Wśród 138 emitentów 

obligacji korporacyjnych na koniec 30 czerwca 2013 roku wyodrębniono 59 spółek, 

których przychody były równe lub niższe 50 mln euro, zaś aktywa równe lub niższe 

43 mln euro, co stanowiło 42,80% spółek notowanych na Catalyst. 

Zaprezentowane w tabeli 1 i 2 dane przedstawiają strukturę emitentów z sekto-

ra MŚP ze względu na wielkość przychodów i aktywów. Warto podkreślić, że naj-

liczniejszą grupę emitentów stanowią przedsiębiorstwa, których przychody są niższe 

niż 5 mln zł, a posiadane aktywa nie przekraczają równowartości 10 mln zł.  

 

                                                           
10 M. Sierpińska, P. Bąk, Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw 

sektora górniczego w Polsce, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej 

Akademii Nauk, t. 29, z. 1, Kraków 2013, s. 144. 
11 Finansowanie rozwoju..., s. 306. 
12 Giełda Papierów Wartościowych SA, http://gpwcatalyst.pl/nowi_emitenci_2013 

(08.11.2013). 
13 Raport Catalyst – podsumowanie rozwoju, Grant Thornton, GPW, Warszawa 2012, s. 9. 
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Tabela 1 

Struktura emitentów obligacji korporacyjnych z sektora MŚP na Catalyst  

wg wartości ich przychodów ze sprzedaży na dzień 30.06.2013 r. 

Wartość przychodów (mln zł) Liczba emitentów 
Udział w liczbie emiten-

tów (%) 

< 5  28 47,76 

5–10  8 13,56 

10–20  9 15,25 

20–30  2 3,39 

30–40  6 10,17 

> 40  6 10,17 

Ogółem 59 100 

Źródło: B. Kołosowska, Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 

rynek kapitałowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 110. 

 
Tabela 2 

Struktura emitentów obligacji korporacyjnych z sektora MŚP na Catalyst  

wg wartości ich aktywów na dzień 30.06.2013 r. 

Wartość aktywów (mln zł) Liczba emitentów 
Udział w liczbie emiten-

tów (%) 

< 10 17 28,80 

10–20 6 10,20 

20–30 3 5,10 

30–60 3 5,10 

60–80 17 28,80 

80100 4 6,80 

> 100 9 15,30 

Ogółem 59 100 

Źródło: B. Kołosowska, Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 

rynek kapitałowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 111. 

 

 

2. Obligacje korporacyjne jaki alternatywne źródło pozyskiwania kapitału 

 

Podstawą prawną emisji obligacji korporacyjnych w Polsce jest ustawa o obli-

gacjach
14

, która definiuje pojęcie obligacji, określa zasady oraz podmioty uprawnio-

ne do emisji, reguluje prawa i obowiązki wynikające z papierów wartościowych dla 

emitenta i obligatariuszy. Ustawa dopuszcza emisję czterech rodzajów obligacji: 

gwarantujących świadczenia pieniężne i niepieniężne, zamiennych na akcje, z pra-

wem pierwszeństwa oraz przychodowych. Mogą one mieć tradycyjną formę papie-

rową lub zdematerializowaną, co oznacza, że podmiot uprawniony – w tym przy-

padku KDPW, bank lub dom maklerski – musi prowadzić ich ewidencję. Z punktu 

widzenia sektora MŚP podmiot gospodarczy chcący emitować obligacje musi mieć 

jedną z trzech form prawnych: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością lub spółka komandytowo-akcyjna. Każda z nich musi podjąć uchwałę 

o emisji obligacji, w której może zawrzeć próg emisji, czyli minimalną liczbę obli-

gacji, których objęcie jest niezbędne do skutecznego zatwierdzenia emisji. Obligacje 

                                                           
14 Ustawa o obligacjach… 
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mogą być imienne lub na okaziciela. Ustawodawca dopuszcza okres wykupu krót-

szy niż rok, jednak zawsze musi być on precyzyjnie wskazany. 

Oprócz regulacji ogólnych emitent chcąc wprowadzić obligacje na rynek zor-

ganizowany jest zobowiązany do opracowania dokumentu ofertowego według 

szczegółowych wytycznych obowiązujących dla konkretnych rynków, co zaprezen-

towano w tabeli 3. 

 
Tabela 3 

Szczegółowe regulacje prawne rynku zorganizowanego Catalyst 

Rodzaj rynku Regulacje prawne 

Rynek regulowany prowadzony przez GPW (deta-

liczny) 

Regulamin Giełdy, Szczegółowe Zasady Obrotu 

giełdowego 

Rynek regulowany prowadzony przez BondSpot 
(hurtowy) 

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagieł-
dowego, Szczegółowe Zasady Obrotu na regulo-

wanym rynku pozagiełdowym 

Alternatywny system obrotu prowadzony przez 
GPW (detaliczny) 

Regulamin ASO prowadzonego przez GPW 

Alternatywny system obrotu prowadzony przez 

BondSpot (hurtowy) 

Regulamin ASO prowadzonego przez BondSpot 

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych S.A., http://gpwcatalyst.pl/regulacje (10.11.2013). 

 

Przedsiębiorstwa decydują się na emisję obligacji z trzech powodów: ze 

względu na pozyskanie finansowania działalności operacyjnej (zakup aktywów 

obrotowych), finansowanie badań i rozwoju (zakup aktywów trwałych) lub z powo-

du restrukturyzacji zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami emitent, który 

dokonuje emisji obligacji w ofercie prywatnej nie jest zobligowany do wskazania 

formalnie celu emisji. W przypadku oferty publicznej niezbędny jest dokument 

informacyjny, który może przybrać formę prospektu emisyjnego lub memorandum 

informacyjnego zatwierdzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

 
Tabela 4 

Porównanie obligacji korporacyjnych z kredytem bankowym 

Kryterium  Obligacje Kredyt 

Elastyczność instrumentu finansowego większa mniejsza 

Warunki pozyskania kapitału niższe wyższe 

Zabezpieczenie fakultatywne obligatoryjne 

Zakres informacji wyższy niższy 

Dostępność kapitału niższa wyższa 

Rozłożenie w czasie spłaty zobowiązania  większa mniejsza 

Ryzyko wyższe niższe 

Koszt kapitału wyższy niższy 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Ze względu na charakter obligacji – będących instrumentem dłużnym – są one 

bezpośrednią alternatywą dla kredytu bankowego. W tabeli 4 dokonano syntetycz-

nego porównania dwóch instrumentów biorąc pod uwagę osiem kryteriów. 

Z punktu widzenia konstrukcji instrumentu finansowego obligacje są niewąt-

pliwie bardziej elastyczne. Pozwalają dowolnie kształtować termin wykupu, często-

tliwość regulowania odsetek lub dokonać wyboru jednej z czterech form obligacji. 
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Wszystko to w przypadku kredytu bankowego jest trudne bądź niemożliwe. Dodat-

kowo obligacje dają możliwość stworzenia instrumentu hybrydowego – za pomocą 

połączenia typowego instrumentu dłużnego z opcją zamiany obligacji na akcje lub 

prawem pierwszeństwa objęcia akcji emitenta. Ocena wiarygodności finansowej jest 

rozproszona wśród grupy potencjalnych inwestorów, a nie zależy tylko i wyłącznie 

od pojedynczego banku, co wpływa pozytywnie, ale także negatywnie na proces 

pozyskiwania kapitału. Spółka do zakończenia emisji nie zna wartości kapitału, 

który może pozyskać. Ostateczny wpływ na sukces mają oprócz parametrów emisji  

i wiarygodności finansowej również fluktuacje na rynku kapitałowym. Warunki 

pozyskania kapitału stawiane przez inwestorów są niższe niż przez kredytodawców, 

są oni bowiem w stanie zaakceptować wyższy poziom zadłużenia przedsiębiorstwa 

– mierzonego wielokrotnością wskaźnika EBITDA. Ma to także swój wyraz w za-

bezpieczeniu zobowiązania. Małe i średnie podmioty gospodarcze nie są w stanie 

pozyskać kredytu bankowego (powyżej 100 000 zł) bez zabezpieczenia. W wypadku 

emisji obligacji korporacyjnych w Polsce większość papierów wartościowych emi-

towanych jest bez zabezpieczenia. Fakt ten wpływa jednak na zakres informacji jaki 

spółki muszą udostępnić potencjalnym inwestorom zgodnie z wymienionymi powy-

żej regulacjami. W porównaniu z monitoringiem kredytowym w banku jest on 

znacznie szerszy, a ewentualne niespełnienie wymogów stawianych emitentom 

może powodować wysokie kary nakładane przez organy kontrolujące. 

Pierwsza część oceny obligacji korporacyjnych w porównaniu z kredytem ban-

kowym pozwalałaby postawić tezę o wyższości pierwszego instrumentu nad drugim. 

Z drugiej zaś strony kredyt bankowy widocznie dominuje w polskich realiach. 

Związane jest to z występowaniem wielu barier, tj. niskim popytem na nowe emisje 

papierów dłużnych związanym z procesem wypierania obligacji korporacyjnych 

przez skarbowe, dużym rozproszeniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

które sprawia, że pojedyncze spółki zgłaszają za małe zapotrzebowanie na kapitał  

w stosunku do kosztów emisji obligacji i oczekiwań inwestorów, brakiem zaintere-

sowania w partycypacji w ryzyku emitenta, brakiem ogólnodostępnych i tanich 

rozwiązań w zakresie przyznania ratingu emisji
15

. Powoduje to, że dostępność obli-

gacji korporacyjnych dla pojedynczych przedsiębiorstw z sektora MŚP jest dużo 

niższa niż w przypadku kredytu.  

Spółki, które wypełnią wszystkie wymagania formalne oraz spełnią oczekiwa-

nia inwestorów są w stanie pozyskać kapitał przez emisję dłużnych papierów warto-

ściowych, który pozwala odłożyć w czasie jego spłatę. Kredyt bankowy związany 

jest zazwyczaj z regularną spłatą rat kredytu, na którą składa się kapitał i odsetki.  

W wypadku obligacji korporacyjnych spłata kapitału następuje na koniec terminu 

zapadalności instrumentu, zaś odsetki wypłacane są w ustalonych okresach. Nie 

pozostaje to bez wpływu na ocenę ryzyka. Ryzyko niedotrzymania zobowiązań 

(kredytowe) oznacza, że emitent może nie wywiązywać się terminowo ze zobowią-

                                                           
15 P. Niedziółka, Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarujące drogą emisji papierów 

udziałowych i dłużnych w Polsce a finansowanie za pomocą kredytu bankowego,  

w: Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse, zagrożenia, red. G. Rytlewska, PWE, Warszawa 

2005, s. 297.  
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zań wynikających z wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, w tym 

płatności odsetkowych i spłaty nominału
16

. Konieczność spłaty kapitału w jednym 

momencie, na koniec okresu zapadalności oznacza większą płynność kapitału we 

wcześniejszym okresie, ale istotnie zwiększa ryzyko terminowego uregulowania 

zobowiązania. 

W niektórych opracowaniach przyjmuje się, że koszt pozyskania kapitału  

z emisji obligacji jest niższy niż kredytu bankowego
17

. W realiach małych i średnich 

przedsiębiorstw nie zawsze jest to zgodne z rzeczywistością. Dokonując bezpośred-

niego porównania na podstawie danych w tabeli 5 można stwierdzić, że pozyskanie 

kapitału przez przedsiębiorstwa za pomocą emisji obligacji jest droższe niż w posta-

ci kredytu bankowego (bez względu na wartość pojedynczej emisji). 

 
Tabela 5 

Porównanie kosztu pozyskania kapitału obcego (kredyt obrotowy roczny, obligacje  

z rocznym terminem wykupu) 

Rodzaj instrumentu Koszt kapitału 

Kredyt w rachunku bieżącym WIBOR 1M + marża 3,30% + prowizja 1,00% = 6,89% 

(stan na dzień 8.11.2013 r.) 

Kredyt obrotowy w formie linii odnawial-

nej 

WIBOR 1M + marża 3,10% + prowizja 1,00% = 6,69% 

(stan na dzień 8.11.2013 r.) 

Obligacje korporacyjne (przy braku 

notowań w ASO na Catalyst) 

Śr. oprocentowanie obligacji korp. 8,51% (stan na dzień 

8.11.2013 r.) + koszt pośrednictwa finansowego 2,50% – 

8,00% + opracowanie dokumentacji 15 000–50 000 zł + 
koszty transakcyjne 11 800 zł 

Obligacje korporacyjne  

(notowane w ASO na Catalyst) 

Śr. oprocentowanie obligacji korp. 8,51% (stan na dzień 

8.11.2013 r.) + koszt pośrednictwa finansowego 2,50% – 

8,00% + opracowanie dokumentacji 15 00050 000 zł + 
koszty transakcyjne 11 800 zł + animator 13 200 zł + 

autoryzowany doradca 12 000–36 000 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Grupa Saternus Sp.  

z o.o. S.K.A. oraz Obligacje.pl, http://obligacje.pl/ front/share/stats? dict_0=0&dict_3 

=0&dict_4=0&dict_8=1&dict_9=0&dict_10=false&dict_1=0&dict_2=0&dict_5=&dict

_6=0&dict_7=0&dict_11=0 [8.11.2013], Bankier.pl, http://www.bankier.pl/ fo/kredyty/ 

components/ elw/index.html? zakladka= wibor& dataY=2013&dataM=11&dataD=10 

(8.11.2013). 

 

Średnie oprocentowanie obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst jest 

wyższe niż całkowity koszt pozyskania kapitału z wykorzystaniem kredytu banko-

wego. Podana wartość dotyczy wszystkich obligacji bez rozróżnienia ich na zabez-

pieczone bądź nie. Średnie oprocentowanie obligacji zabezpieczonych wynosi 

                                                           
16 D. Dziawgo, Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 30. 
17 M. Sierpińska, P. Bąk, Rola…, s. 152; 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, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 695, Szczecin 2012,  

s. 301; B. Kołosowska, Finansowanie sektora…, s. 95; A. Libner, Pozyskiwanie kapitału za 

pośrednictwem obligacji, IDM S.A., http://www.idmsa.pl/repo/dzial-brokerski/gieldowe-

abc/pozyskiwanie-kapitalu-za-posrednictwem-obligacji.pdf (10.11.2013). 
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9,06%, co oznacza, że tylko spółki publiczne, będące wieloletnimi uczestnikami 

rynku kapitałowego o bardzo dobrej wiarygodności finansowej mogą liczyć na po-

zyskanie kapitału bez zabezpieczenia oraz o koszcie zbliżonym do kredytu banko-

wego. Emisja obligacji jest nierozerwalnie związana z całą grupą dodatkowych 

kosztów stałych: opracowanie dokumentacji ofertowej, usługa agenta, ewidencji, 

animatora, autoryzowanego doradcy oraz kosztów zmiennych związanych z pozy-

skaniem inwestora, proporcjonalnych do wartości pozyskanego kapitału. Podobne 

wnioski wyciąga M. Sierpińska w swojej publikacji korzystając z danych opracowa-

nych przez Ernst & Young dla sektora górnictwa na całym świecie
18

. 

Wysoki efektywny koszt pozyskania kapitału oraz minimalna wielkości emisji 

są barierą dla podmiotów z sektora MŚP, które mają bardzo dobrą kondycję finan-

sową i są przygotowane organizacyjnie na pozyskiwanie kapitału z wykorzystaniem 

rynków kapitałowych. Brak wystarczającej transparentności, wiedzy, wykwalifiko-

wanych menedżerów w połączeniu ze słabo rozwiniętym rynkiem inwestorów in-

dywidualnych staje się zaporą nie do przejścia dla firm nieposiadających ponadprze-

ciętnej rentowności
19

. 

 

 

Podsumowanie 

 

Ograniczenie akcji kredytowej przez banki komercyjne, nowe rozwiązania formal-

no-prawne i technologiczne funkcjonujące na rynku Catalyst, coraz większe zainte-

resowanie inwestorów nabywaniem dłużnych papierów wartościowych sprzyjają 

rozwojowi rynku obligacji w Polsce. Potwierdzają to dane statystyczne. Rośnie 

liczba nowych emitentów, wartość kapitału pozyskana w drodze emisji obligacji 

korporacyjnych oraz zainteresowanie mediów rynkiem instrumentów dłużnych. 

Wzrost ten mierzony wartościami względnymi jest istotny, jednak wartości bez-

względne prezentują zupełnie inne oblicze rynku obligacji, który nadal jest w pierw-

szej fazie rozwoju. Potwierdza to porównanie z innymi rynkami dłużnych papierów 

wartościowych w Europie. Tylko 59 emitentów obligacji korporacyjnych w relacji 

do 63,5 tys. przedsiębiorstw z sektora MŚP, wysoki poziom kosztów stałych  

i zmiennych związanych z przeprowadzeniem emisji, niewielka podaż kapitału ze 

strony inwestorów indywidualnych oraz brak płynności na rynku wtórnym wskazują 

na wiele słabości rynku dłużnych papierów wartościowych. Ma to wpływ na wyniki 

porównania obligacji korporacyjnych z lokatami terminowymi – z punktu widzenia 

                                                           
18 M. Sierpińska, P. Bąk, Rola obligacji…, s. 148. 
19 S. Antkiewicz, Bariery wykorzystania dłużnych papierów wartościowych w finansowaniu  

i inwestycjach mikro i małych przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2006, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego nr 427, Szczecin 2012, s. 383. 
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inwestora oraz z kredytem bankowym – z punktu widzenia przedsiębiorstwa
20

. 

Wszystko to oznacza długą drogę do powstania dojrzałego rynku kapitałowego  

w Polsce. 
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CORPORATE BONDS AS A SOURCE OF CAPITAL FOR SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES 

 

Summary 

 

The presented article describes the role of corporate bonds in financing small and me-

dium-sized companies. Firstly, there is information about corporate bonds market in Poland. 

The author shows debt instruments market structure and share corporate bonds in it with 

itemized role of small and medium enterprises. In the second part, the author presents short 

description of corporate bonds as a source of capital based on Polish regulation, aims of using 

this financial debt instruments by small and medium-sized companies with particular attention 

focus on Catalyst – new bonds market in Poland. Main part of article is comparison between 

banking credit and corporate bonds, which is groundwork to analyze advantages and disad-

vantages of financing small and medium enterprises by corporate bonds. 
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MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH  

PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU OBLIGACJI – PRÓBA OCENY
1
 

 

 

Streszczenie 

 

W artykule podjęto problematykę związaną z możliwościami finansowania 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw na rynku obligacji. Zwrócono także 

uwagę na kluczowe, z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, 

uwarunkowania konstytuujące atrakcyjność wykorzystania emisji obligacji  

w aspekcie finansowania działalności tych podmiotów. Analizie i ocenie poddano 

również kwestię założeń konstrukcyjnych rynku Catalyst, podkreślając te elementy 

jego struktury, które dostosowane są do specyfiki małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Słowa kluczowe: sektor MŚP, małe i średnie przedsiębiorstwa, finanse 

przedsiębiorstw, obligacje, rynek Catalyst 

 

 

Wprowadzenie 

 

Współczesne problemy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw koncentrują 

się przede wszystkim na ograniczonych zasobach finansowych. Niedostateczna 

wielkość funduszy pozostających do dyspozycji podmiotów gospodarczych w po-

wiązaniu z reperkusjami kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2008 roku 

sprawiają, że waga problemu luki kapitałowej nabiera coraz większego znaczenia. 

Najmniejszej wątpliwości nie ulega fakt, że podstawą przetrwania i rozwoju sektora 

MŚP są nakłady inwestycyjne, których pokrycie wymaga dostępu do źródła finan-

sowania. W obliczu ograniczeń w polityce kredytowej banków oraz zmiennej ko-

niunktury na rynku akcji, wyostrza się potrzeba poszukiwania przez zarządzających 

przedsiębiorstwem alternatywnych metod i instrumentów pozyskiwania kapitału. 

W związku z powyższym w artykule podjęto próbę identyfikacji i oceny uwa-

runkowań wykorzystania obligacji w polityce finansowania działalności małych  

i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Relatywnie szeroki problem badawczy w ze-

stawieniu z ograniczoną objętością artykułu upoważnia do rozpatrzenia wyłącznie 

wybranych problemów związanych z analizowanym zagadnieniem. W konsekwen-

                                                           
1 Artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego 

Centrum Nauki w formie grantu promotorskiego nr N N113 344740 nt. Uwarunkowania 

rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce (umowa nr ODW-3447/B/H03/2011/40) 

realizowanego w latach 2011–2013. 
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cji, analizą objęto treść Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach
2
 oraz wybra-

ne założenia konstrukcyjne rynku Catalyst, zaś prowadzone rozważania ukierunko-

wano na wyróżnienie czynników sprzyjających emisji długu przez podmioty sektora 

MŚP. 

 

 

1. Aspekt definicyjny i wybrane uwarunkowania emisji obligacji 

 

Jako wstęp do analizy uwarunkowań emisji obligacji przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa rozważaniom poddać należy definicyjną naturę rozpatrywanego 

instrumentu. Literatura odnosząca się do problematyki rynków finansowych dostar-

cza wielu rozmaitych określeń definiujących obligacje. W jednym z najprostszych 

stwierdzeń istota analizowanego instrumentu łączona jest z zaoferowaniem inwesto-

rom kupna określonych części długu podlegających zwrotowi w sposób z góry usta-

lony
3
 lub z wystandaryzowaną formą kredytu podzielonego na odpowiednią liczbę 

jednostek, przyjmujących postać papierów wartościowych
4
. Natura obligacji prze-

jawia się więc łączeniem funkcji kredytowej z funkcją oszczędnościową, z zastrze-

żeniem, że  kwota lokaty inwestora jest bezpośrednio skorelowana z wartością długu 

emitenta
5
. 

Niezwykle bogaty i zróżnicowany charakter definicji, występujących w litera-

turze przedmiotu pozwala stwierdzić, że pojęcie „obligacja” obejmuje liczną grupę 

instrumentów finansowych, dla których wspólnym mianownikiem jest dłużny cha-

rakter stosunku łączącego wystawcę instrumentu z  jego nabywcą. Celem uniknięcia 

dygresji, którą bez wątpienia jest dyskusja naukowa poświęcona wyodrębnieniu 

analizowanego pojęcia na tle dotychczasowego dorobku dyscypliny finansów,  

w niniejszym artykule autor odwołuje się do zapisów ustawy o obligacjach
6
. Wedle 

przytaczanego aktu prawnego, obligacja jest emitowanym w serii papierem warto-

ściowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (ob-

ligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. 

Podejmowane przez emitenta obligacji zobowiązanie może zostać zrealizowane  

w formie pieniężnej
7
 lub w formie świadczenia o charakterze niepieniężnym

8
. 

                                                           
2 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 1995, nr 83, poz. 420, z późn. zm.  

(w dalszej części artykułu określana ustawą o obligacjach). 
3 J. Utkin, Obligacje i ich portfele, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie, Warszawa 2005, s. 9. 
4 D. Dziawgo, Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku 

papierów wartościowych, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 31. 
5 L. Sobolewski, Obligacje i inne papiery wartościowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999,  

s. 6. 
6 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach… 
7 Świadczenie o charakterze pieniężnym oparte jest na potrąceniu dyskonta lub okresowej 

wypłacie odsetek od nominału obligacji oraz wykupie instrumentu w terminie jego 

zapadalności. 
8 W odniesieniu do rozwiązań o charakterze niepieniężnym, przyjmuje się, że katalog dopusz-

czalnych świadczeń emitenta na rzecz obligatariuszy jest w obecnym stanie prawnym otwarty 

i właściwie każde zobowiązanie prawnie dopuszczalne może być zaciągnięte w drodze emisji 

obligacji. Za przykładowe rozwiązania stosowane w kontekście świadczeń o charakterze 
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Z przyjętej definicji wynika więc, że emisja obligacji wykazuje cechy sto-

sunku kredytowego. Wśród licznych różnic tkwiących w obu wyróżnionych instru-

mentach
9
 na wyraźne podkreślenie zasługuje kwestia podmiotu dokonującego zasi-

lenia finansowego. Zgodnie bowiem z zapisami przytaczanej uprzednio ustawy  

o obligacjach, zdolność emisyjną w zakresie kreowania obligacji ma zamknięty krąg 

podmiotów. Ustawodawca wyodrębniając pojęcie emitenta obligacji zastosował 

kryterium dwojakiego rodzaju. W pierwszej kolejności, ustawa przyznaje status 

emitenta podmiotom, które legitymują się zespołem obligatoryjnych cech przejawia-

jących się w posiadaniu osobowości prawnej (spółki akcyjne i spółki z o.o.) oraz  

w prowadzeniu działalności gospodarczej. Następnie, enumeratywnie wymienia 

grupę uprawnionych do emisji obligacji, uznając za emitenta m.in. spółki komandy-

towo-akcyjne.  

Zabieg ograniczenia grona potencjalnych emitentów obligacji wynika z prze-

słanek obiektywnych, służących ochronie interesu obligatariuszy, przekładając się 

tym samym na sprawność i efektywność funkcjonowania krajowego rynku obliga-

cji
10

. Jednocześnie, ustawowe wymogi względem charakterystyki emitenta są po-

wszechnie uznawane za czynnik limitujący dostęp małych i średnich przedsię-

biorstw do finansowania za pośrednictwem emisji długu. Rozpatrując jednak struk-

turę podmiotów ze zdolnością emisyjną w zakresie kreowania zobowiązań dłużnych 

na rynku papierów wartościowych dostrzega się, że właściwie co czwarte przedsię-

biorstwo z tego grona reprezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw (tab. 1). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
niepieniężnym podaje się konwersję obligacji na akcje emitenta (obligacje zamienne), przy-

znanie prawa pierwszeństwa w objęciu akcji z nowej emisji (tzw. obligacje z prawem pierw-

szeństwa) lub przyznanie prawa do udziału w przyszłym zysku emitenta (tzw. obligacje party-

cypacyjne). J. Kropiwnicki, Ustawa o obligacjach. Komentarz, LexisNexis Polska sp. z o.o., 

Warszawa 2010, s. 18. 
9 Komparatystykę emisji obligacji względem kredytu bankowego z uwzględnieniem 

ograniczeń w wzajemnej substytucji obu instrumentów szerzej omówiono m.in.  

w M. Pawłowski, Ograniczenia w substytucji kredytu bankowego emisją obligacji przez małe 

i średnie przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego nr 752, Ekonomiczne Problemy Usług nr 102, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 512–519. 
10 Należy bowiem pamiętać, że z formą prawną przedsiębiorstwa silnie związane są standardy 

sprawozdawczości finansowej, stanowiącej źródło informacji w podejmowaniu aktywności 

inwestycyjnej w obszarze rynku obligacji. Dodatkowo, kwestia obligatoryjnego prowadzenia 

działalności gospodarczej gwarantować ma źródło zaspokojenia roszczeń wierzycieli. 
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Tabela 1 

Struktura spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych z perspektywy 

wielkości mierzonej liczbą zatrudnionych pracowników (stan na koniec 2010 r.) 

 Małe 

1049 

zatrud-

nionych 

Średnie 

50249 

zatrud-

nionych 

Łącznie 

10249 

zatrud-

nionych 

Ogółem  

w go-

spodarce 

Udział małych i śred-

nich przedsiębiorstw  

w ogólnej liczbie po-

szczególnych kategorii 

przedsiębiorstw (%) 

Spółki  

komandytowo-

akcyjne 

57 33 90 909 9,90 

Spółki z o.o. 35 392 9977 45 369 198 686 22,83 

spółki akcyjne 1634 1582 3216 7301 44,05 

Uprawnieni do 

emisji obligacji 

ogółem 

37 083 11 592 48 675 206 896 23,53 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów Głównego Urzędu Staty-

stycznego. 

 

W ocenie treści obowiązującej ustawy o obligacjach, gruntownie znowelizo-

wanej w 2001 roku, uwagę zwracają liberalne zasady procedury emisyjnej i obrotu 

walorami dłużnymi. Aktualny stan prawny zwalnia bowiem emitenta obligacji  

z obowiązku definiowania celu, na jaki wydatkowane będą zgromadzone fundusze. 

W związku z powyższym, przedsiębiorstwo pokrywające potrzeby kapitałowe  

z obszaru rynku obligacji zachowuje swobodę w dysponowaniu środkami finanso-

wymi i zależnie od wykazywanych potrzeb, kapitał pochodzący z emisji długu za-

bezpieczał będzie potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa, będzie służył restruktury-

zacji dotychczasowego zadłużenia lub ukierunkowany zostanie na finansowanie 

działalności bieżącej. 

Równie istotną kwestią związaną z emisją obligacji jest katalog potencjalnych 

zabezpieczeń kreowanej wierzytelności, który obejmuje właściwie wszystkie praw-

nie dopuszczalne formy i instrumenty zabezpieczenia długu. Co więcej, przedsię-

biorstwo nie jest zobligowane do wykazywania zabezpieczeń dla emitowanych 

walorów dłużnych, w konsekwencji czego wielkość absorbowanego kapitału nie jest 

limitowana wartością składników bilansowych (lub sytuacją ekonomiczną) jaką 

dysponuje emitent. Jest to szczególnie istotne dla podmiotów nowo powstałych oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw o niewielkich kapitałach własnych. 

Przedmiotu ustawowej regulacji nie stanowią zagadnienia związane ze struktu-

rą emisji obligacji. Regulacje prawne nie uściślają bowiem parametrów jakimi po-

winna charakteryzować się emisja obligacji, progowych wartości długu oferowane-

go pod postacią papierów wartościowych, czasu trwania stosunku obligacyjnego czy 

technik przeprowadzenia oferty. Wyróżnione zagadnienia mają szczególne znacze-

nie w kontekście kształtowania strategii finansowej małych i średnich przedsię-

biorstw, głównie na etapie selekcji źródeł i instrumentów gromadzenia kapitału. 

Szeroki zakres swobody kapitałobiorcy w kształtowaniu warunków finansowania 

nie tylko wyróżnia obligacje na tle prawnie wystandaryzowanej  treści umowy kre-

dytu bankowego (której dostępność limituje polityka kredytowa banków, rekomen-
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dacje międzynarodowe czy polityka monetarna państwa), ale co równie istotne – 

zapewnia możliwość dopasowania warunków finansowania do specyfiki i potrzeb 

emitenta. 

 

 

2. Rynek Catalyst z perspektywy małego i średniego przedsiębiorstwa 

 

Przeprowadzenie procedury emisyjnej przez przedsiębiorstwo obliguje emiten-

ta do określenia rynku, na którym prawa własności z tytułu posiadania obligacji 

korporacyjnych stanowić będą przedmiot obrotu. W tym kontekście, dylematy doty-

czą wyboru jednego z dwóch równolegle funkcjonujących w Polsce modeli rynku 

wtórnego: 

 rynku niezorganizowanego, formułowanego przez instytucje finansowe, 

 rynku zorganizowanego prowadzonego w formule platform Catalyst. 

Wyróżniony jako pierwszy – rynek niezorganizowany – zostanie pominięty  

w dalszych rozważaniach. Wynika to z trudności w dostępie do informacji, na pod-

stawie których zdiagnozować można uwarunkowania towarzyszące formułowaniu 

niezorganizowanego obrotu wtórnego dla obligacji emitowanych przez małe i śred-

nie przedsiębiorstwa. 

Odmienna sytuacja dotyczy rynku Catalyst – zorganizowanego systemu obrotu 

instrumentami dłużnymi emitowanymi przez przedsiębiorstwa, banki, jednostki 

samorządu terytorialnego czy Skarb Państwa. Funkcjonowanie tego rynku oparto na 

czterech platformach transakcyjnych, stanowiących odpowiedź organizatorów rynku 

Catalyst na odmienne preferencje i oczekiwania uczestników krajowego rynku kapi-

tałowego. W konsekwencji, konstrukcja Catalyst obejmuje dwie zasadnicze formuły 

rynku – rynek regulowany oraz alternatywny system obrotu, w ramach którego ob-

serwuje się wewnętrzny podział na rynki detaliczne (organizowane przez GPW SA) 

i rynki hurtowe (formułowane przez BondSpot SA).  

Tak sformułowana, wyraźnie zdywersyfikowana, postać zorganizowanego ob-

rotu wtórnego instrumentami dłużnymi daje podstawy do identyfikacji obszaru naj-

bardziej właściwego dla realizacji strategii finansowej małego i średnie przedsię-

biorstwa.  

Z punktu widzenia rozpatrywanej grupy emitentów, procedury dopuszczenia 

obligacji korporacyjnych do obrotu na rynku regulowanym stanowią istotną barierę 

dla sektora MŚP.  Emitent zmierzający do wprowadzenia obligacji na rynek regulo-

wany zobowiązany jest bowiem do sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję 

Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego oraz 

upublicznienia jego treści w co najmniej jeden z poniższych sposobów
11

: 

 publikacja dokumentu w przynajmniej jednej gazecie ogólnopolskiej, 

 bezpłatne udostępnienie drukowanej wersji dokumentu w siedzibie Catalyst 

lub w siedzibie emitenta, a także w punktach obsługi klienta domu maklerskie-

go oferującego obligacje, 

                                                           
11 J. Mazurek, Obligacje korporacyjne na Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych SA  

w Warszawie, Warszawa 2010, s. 23. 
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 zamieszczenie elektronicznej wersji dokumentu na stronie internetowej emiten-

ta oraz witrynie domu maklerskiego pełniącego funkcję oferującego, 

 publikacja dokumentu na stronie rynku Catalyst. 

Istotnym czynnikiem dopuszczającym obligacje korporacyjne do obrotu na 

rynku regulowanym jest także wartość nominalna oferty papierów wartościowych. 

W przypadku rynku detalicznego, łączna wartość nominalna obligacji objętych 

wnioskiem o wprowadzenie na rynek regulowany powinna wynosić (lub stanowić 

równowartość) co najmniej 4 000 000 zł. Analogiczny próg dopuszczenia emisji 

długu do hurtowego rynku regulowanego wynosi przynajmniej 5 000 000 zł. Godny 

odnotowania jest również fakt, że rynek regulowany (w obu wariantach) dedykowa-

ny jest wyłącznie emisjom papierów wartościowych przeprowadzanym w trybie 

oferty publicznej. 

Funkcjonowanie obligacji korporacyjnych w transakcjach realizowanych w ob-

szarze rynku regulowanego wiąże się także z obowiązkiem przekazywania przez 

emitenta informacji bieżących i okresowych. Dochodzi wówczas do sytuacji,  

w której ustawowy obowiązek prezentowania rocznych sprawozdań finansowych 

opatrzonych opinią biegłego rewidenta zostaje poszerzony o obligatoryjne udostęp-

nianie jednostkowych i skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznych 

(tzw. raportów okresowych) oraz informacji dotyczących wszelkich zdarzeń mogą-

cych mieć wpływ na cenę instrumentu finansowego (tzw. raportów bieżących), 

np.
12

: 

 nabycia, sprzedaży lub utraty przez emitenta aktywów o znacznej wartości, 

 udzielenia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczenia kredytu 

(pożyczki) lub gwarancji, 

 ustanowienia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną hipoteki, zastawu 

lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, 

 wszczęcia przez sądem lub organem administracji publicznej  postępowania 

dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności emitenta, 

 połączenia emitenta z innym podmiotem lub podziału (przekształcenia) prowa-

dzonej przez niego działalności, 

 zmianie składu osobowego organów zarządczych lub nadzorczych, 

 złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 

 przyznania lub zmianie poziomu noty ratingowej. 

Zdecydowanie bardziej liberalny charakter względem oczekiwań i możliwości 

małych i średnich przedsiębiorstw wykazuje alternatywny system obrotu. W relacji 

do rynków regulowanych, charakteryzuje się on mniej restrykcyjnym otoczeniem 

regulacyjnym, łagodnymi kryteriami dopuszczenia obligacji do notowań oraz sto-

sunkowo prostymi wymogami informacyjnymi, towarzyszącymi obecności emitenta 

w systemie transakcyjnym.  

                                                           
12 Szczegółowe obowiązki informacyjne dla emitentów, których instrumenty zostały 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym określa Rozporządzenie Ministra Finansów  

z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU 2009,  

nr 33, poz. 259, z późn. zm.; § 28 i § 28 ad Regulaminu Giełdy. 
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Wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu 

obwarowane jest bowiem sporządzeniem dokumentu informacyjnego, którego ramy 

i treść określa Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu
13

. Analogicznie do rynku 

regulowanego, emitent obligacji zobowiązany jest do bieżącego raportowania 

wszelkich okoliczności lub zdarzeń, które mogą istotnie wpływać na jego sytuację 

gospodarczą, majątkową, finansową lub w ocenie przedsiębiorstwa mogłyby  

w znaczący sposób wpłynąć na cenę bądź wartość notowanych instrumentów. Ra-

porty okresowe odnoszą się natomiast do obowiązku sporządzania półrocznych  

i rocznych raportów
14

 prezentujących wybrane dane finansowe przeliczone na walu-

tę euro oraz skrócone (w wypadku raportowania półrocznego) lub pełne (w odnie-

sieniu do raportu rocznego) sprawozdania finansowe. Ponadto, raport roczny 

uwzględnia zwięzłą charakterystykę najważniejszych dokonań lub niepowodzeń 

emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju prowadzonej działalno-

ści w najbliższej przyszłości. Cechą rozróżniającą oba rodzaje raportów jest obo-

wiązkowe poddanie raportu rocznego opinii podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych (audytora), co nie dotyczy raportów półrocznych. 

Formułowany w ramach rynku Catalyst alternatywny system obrotu charakte-

ryzuje się uproszczonymi i elastycznymi procedurami wprowadzenia instrumentów 

finansowych do obrotu oraz mniej restrykcyjnymi przepisami w zakresie uczestnic-

twa w tym systemie. Ponadto, zastąpienie obowiązku prospektowego dokumentem 

informacyjnym (niepodlegającym ocenie i zatwierdzeniu przez KNF), zawężenie 

zakresu i charakteru upublicznianych danych charakteryzujących emitenta i prowa-

dzoną przez niego działalność gospodarczą oraz uproszczone obowiązki informa-

cyjne znajdują wyraz w skróceniu czasu trwania procedury emisyjnej oraz niższym 

koszcie pozyskania kapitału (względem rynku regulowanego). Zastrzec jednak nale-

ży, że analizowany segment Catalyst jest platformą, na której dokonywana jest emi-

sja papierów dłużnych wyłącznie w formule oferty prywatnej, a dostępność finan-

sowania w hurtowym obszarze alternatywnego systemu obrotu ograniczona jest 

minimalnym progiem emisji kierowanej na rynek – równowartość przynajmniej  

5 000 000 zł (w wypadku rynku detalicznego organizator rynku nie określił mini-

malnego progu emisji). 

 

 

                                                           
13 Dostępny na: www.gowcatalyst.pl (10.11.2013). 
14 W obliczu złożonej struktury Catalyst, umożliwiającej emitentom jednoczesne oferowanie 

dłużnych instrumentów finansowych w odmiennych systemach transakcyjnych, organizator 

rynku zapobiegł sytuacji zwielokrotnienia obowiązków informacyjnych. Emitenci obligacji 

dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych i wprowadzonych jednocześnie 

do alternatywnego systemu obrotu (detalicznego lub hurtowego) podlegają obowiązkom 

właściwym dla danego rynku regulowanego. W przypadku obecności emitenta w notowa-

niach realizowanych w obu segmentach alternatywnego systemu obrotu (lub rynku regulowa-

nego), przedsiębiorstwo realizuje obowiązki właściwe dla alternatywnego systemu obrotu 

(lub rynku regulowanego), J. Mojak, Prawo papierów wartościowych, LexisNexis, Warszawa 

2010, s. 345. 
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3. Obligacje w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Analiza teoretycznych przesłanek i uwarunkowań emisji obligacji w aspekcie 

finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw rodzi potrzebę przyto-

czenia skali badanego zjawiska. Najbardziej aktualną diagnozę wykorzystania emisji 

długu w działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP prezentuje B. Kołosowska  

w książce Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł poza-

bankowych. Prezentowane wyniki badań dotyczą grupy 59 małych i średnich przed-

siębiorstw wyodrębnionych spośród 138 spółek obecnych w strukturach rynku Cata-

lyst na koniec czerwca 2013 roku. Kryterium doboru próby badawczej stanowiła 

wartość aktywów (do 43 mln euro) oraz wartość generowanych przychodów (do 50 

mln euro)
15

. 

 
Tabela 1 

Struktura emitentów obligacji z sektora MŚP obecnych na rynku Catalyst według  

wybranych kryteriów klasyfikacji (stan na 20.06.2013 r.). 

 Liczba emitentów Udział w liczbie emiten-

tów (%) 

Wartość przychodów (mln zł) 

< 5 28 47,76 

5–10 8 13,56 

10–20 9 15,25 

20–30 2 3,39 

30–40 6 10,17 

> 40 6 10,17 

Ogółem 59 100,00 

Wartość aktywów (mln zł) 

< 10 17 28,80 

10–20 6 10,20 

20–30 3 5,10 

30–60 3 5,10 

60–80 17 28,80 

80–100 4 6,80 

> 100 9 15,30 

Ogółem 59 100,00 

Wartość emisji (mln zł) 

< 5 25 42,37 

5–10 13 22,03 

10–20 9 15,25 

20–30 7 11,86 

30–40 1 1,69 

> 40 4 6,78 

Ogółem 59  

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Kołosowska, Finansowania sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013, 

s. 110–111, 115. 

 

                                                           
15 B. Kołosowska, Finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł 

pozabankowych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2013, s. 110–119. 
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Z cytowanych badań wynika, że blisko połowa spółek notowanych na rynku 

Catalyst reprezentowana była przez podmioty pochodzące z sektora MŚP. Pomijając 

dylematy w interpretacji nikłej skali zaangażowania ogółu przedsiębiorstw w trans-

akcje realizowane na rynku obligacji
16

, 50% udział małych i średnich przedsię-

biorstw w tworzeniu rynku powszechnie uznawanego za obszar finansowania dedy-

kowany dużym przedsiębiorstwom ocenić należy w pełni pozytywnie. Zważywszy 

na dominujące wielkości emisji zrealizowanych w rozpatrywanej grupie przedsię-

biorstw, przypuszczać można, że zdecydowana większość z nich wprowadzona 

została do alternatywnego systemu obrotu rynku Catalyst. 

 

 

Podsumowanie 

 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań teoretycznych wzbogaconych do-

świadczeniami praktycznym stwierdzić należy, że emisja obligacji z perspektywy 

małego i średniego przedsiębiorstwa stanowi korzystny instrument finansowania 

jego działalności. Obowiązujące ustawodawstwo w połączeniu z ewoluującą struk-

turą rynku dłużnych papierów wartościowych daje podstawy do aplikowania tego 

mechanizmu w politykę pozyskiwania kapitału przedsiębiorstw sektora MŚP. 
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The article presents the issues relating to the possibilities of SME financing on 

the bond market. The content of the publications highlights the crucial circums-
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EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA W MAŁYCH SPÓŁKACH  

GIEŁDOWYCH 
 

 

Streszczenie 

 

Coraz częściej  w praktyce do pomiaru osiągnięć firmy wykorzystuje się war-

tość dodaną EVA. Jednym z obszarów zastosowania EVA jest monitorowanie zmian 

wartości dla akcjonariuszy spółek giełdowych. Celem niniejszego artykułu jest zba-

danie, w jakim stopniu spółki notowane na GPW tworzą wartość ekonomiczną dla 

akcjonariuszy. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w czasie pogorszenia się warun-

ków makroekonomicznych dla przedsiębiorstw, podczas gdy tempo aprecjacji kapi-

tału jest osłabione, a nawet czasami dochodzi do uszczuplenia wartości firm dla 

właścicieli. Badanie obejmuje analizę małych spółek giełdowych i obejmuje okres 

od 2011 roku do 2012 roku. Zmiany poziomu EVA zostały skonfrontowane ze 

zmianami wartości rynkowej spółek oraz ze zmianami zysku netto, który jest księ-

gową miarą dokonań firm.  

 

Słowa kluczowe: ekonomiczna wartość dodana EVA, spółka publiczna, małe 

przedsiębiorstwo  

 

 

Wprowadzenie 

 

Kreacja wartości przez spółki kapitałowe staje się przedmiotem coraz większe-

go zainteresowanie nie tylko w środowiskach naukowych, lecz również wśród prak-

tyków gospodarczych, a także inwestorów giełdowych. Problematyka ta nabiera 

szczególnego znaczenia w okresie pogorszenia makroekonomicznych warunków 

funkcjonowania podmiotów gospodarczych, kiedy pojawia się bariera popytowa  

i ograniczony jest dostęp do atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Konsekwencją 

jest spadek efektywności wykorzystania zasobów i obniżenie rentowności, co może 

prowadzić do uszczuplenia wartości dla właścicieli spółek. Jedną z miar wartości dla 

akcjonariuszy jest ekonomiczna wartość dodana, oparta na koncepcji zysku ekono-

micznego.    

Celem artykułu jest sprawdzenie czy, i w jakim zakresie, małe spółki giełdowe 

tworzą wartość dla akcjonariuszy, rozumianą jako ekonomiczną wartość dodaną. 

Przedmiotem badania są spółki, których wartość rynkowa (kapitalizacja giełdowa) 

nie przekracza 100 mln zł, a analiza obejmuje lata 2011–2012. Ekonomiczna war-

tość dodana została skonfrontowana z wynikiem finansowym netto, który jest księ-

gowym miernikiem oceny efektów działalności przedsiębiorstwa. Konfrontacja ta 
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jest uzasadniona, ponieważ obie te kategorie stanowią obiekt zainteresowania akcjo-

nariuszy. Empiryczna część artykułu oparta jest na informacjach  zawartych  

w opracowaniu firmy Value Based Advisors (VBA): Ekonomiczna Wartość Dodana 

– EVA
®

. Ranking Spółek Giełdowych 2012 oraz sprawozdaniach finansowych z bazy 

danych Notoria Serwis.  

 
 

1. Ekonomiczna wartość dodana EVA jako miernik finansowy 

 

Ocena efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa funkcjonujące-

go według zasad rynkowych, a zwłaszcza kapitałów wniesionych przez jego właści-

cieli wydaje się być sprawą oczywistą. Przedsiębiorca, angażując kapitał w działal-

ność gospodarczą, oczekuje z tego tytułu określonych korzyści, które powinny być 

porównywane ze stopą zwrotu z alternatywnych  inwestycji obarczonych zbliżonym 

ryzykiem. Zysk netto  jako wyznacznik wartości przedsiębiorstwa okazuje się w tym 

wypadku mało przydatny. Coraz większą popularność w ocenie dokonań przedsię-

biorstwa zaczęły zdobywać mierniki oparte na koncepcji dochodu rezydualnego 

sformułowanej jeszcze w latach 90. XIX wieku przez Marshalla, zgodnie z którą 

firma generuje zysk dopiero po pokryciu kosztu kapitału własnego i obcego.   

Koncepcja dochodu rezydualnego rozwijana była przez Millera i Modglianiego 

(udowodnili, że wartość spółki i oczekiwaną przez inwestorów stopę zwrotu okre-

ślają dochód ekonomiczny i poziom ryzyka), Rappaporta (wprowadził miernik war-

tości dodanej dla akcjonariuszy) oraz  Stewarta i Sterna (uznawanych za prekurso-

rów miernika określanego mianem ekonomiczna wartość dodana)
1
. Stewart i Stern 

zdefiniowali ekonomiczną wartość dodaną jako różnicę między zyskiem operacyj-

nym po opodatkowaniu a kosztem kapitału własnego i obcego (skrót EVA
® 

stanowi 

znak towarowy firmy konsultingowej Stern & Stewart) i wypracowali szczegółowy 

sposób kalkulacji EVA, polegający na stosowaniu licznych korekt wartości wyka-

zywanych w sprawozdaniach finansowych, tak aby uzyskać jak najdokładniejszy 

obraz rentowności zaangażowanego kapitału. Korekty te obejmują m.in.: koszty 

leasingu operacyjnego i dzierżawy, wydatki na cele badawczo-rozwojowe, wycenę 

zapasów, odroczone podatki
2
. 

Aktualnie miernik EVA występuje w wielu wersjach, różniących się sposobem 

określania zysku operacyjnego oraz kosztu kapitału, znacznie odbiegających od 

wersji proponowanej przez Sterna i Stuarda
3
.  W praktyce ekonomiczna wartość 

dodana zazwyczaj obliczana jest w sposób uproszczony. Rezygnacja z dokonywania 

korekt uzasadniona jest zwłaszcza w analizach porównawczych dużych zbiorów 

przedsiębiorstw należących do różnych branż. Sposób kalkulacji EVA na potrzeby 

niniejszego artykułu zostanie przedstawiony w dalszej jego części. 

                                                           
1 Por. A. Szablewski, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, „E-Finanse” 2008, nr 3, s. 2. 
2 T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, s. 156; 

E.A. Helfert, Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa 2004, s. 512. 
3 Przegląd miar zysku ekonomicznego z uwzględnieniem EVA zob. A. Cwynar, Analiza 

porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego, WSIiZ, Rzeszów 2010.   
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Ekonomiczna wartość dodana wykorzystywana jest nie tylko do oceny rezulta-

tów przedsiębiorstwa. Potwierdzeniem tego jest wskazanie niektórych obszarów 

praktycznych zastosowań tego miernika
4
:  

 zarządzanie strategiczne – informacje o rentowności bazującej na zysku eko-

nomicznym są podstawą podejmowania strategicznych wyborów dotyczących 

np. kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, 

 ocena działalności – zysk ekonomiczny umożliwia wnioskowanie na temat 

całościowych wyników przedsiębiorstwa, co może stanowić podstawę syste-

mów motywacyjnych w premiowaniu menedżerów, 

 ocena efektywności projektów inwestycyjnych, efektywności fuzji i przejęć – 

umożliwia sprawdzenie czy nowe inwestycje przynoszą stopę zwrotu wyższą 

od oczekiwanej, 

 strategiczna karta wyników – budowanie mapy strategicznej rozpoczyna się od 

zdefiniowania strategii zorientowanej na wartość akcjonariuszy, miary zysku 

ekonomicznego traktowane są jako wskaźniki wyprzedzające, odnoszące się do 

przyszłości, 

 wycena przedsiębiorstwa – interpretacja ekonomicznej wartości dodanej jest 

ściśle powiązana z szacowaniem wartości przedsiębiorstwa za pomocą zdys-

kontowanych strumieni pieniężnych. 

EVA jest zatem koncepcją o szerszym znaczeniu, obejmuje swym zasięgiem 

nie tylko pomiar okresowych efektów, ale stanowi również podstawę teoretyczną 

zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz konstrukcji systemu motywowania 

menedżerów zarządzających przedsiębiorstwem. W nawiązaniu do tematyki artyku-

łu, ekonomiczną wartość dodaną traktujemy jako wewnętrzną miarę wartości dodat-

kowej tworzonej przez przedsiębiorstwo – na jej podstawie oceniane są wyniki ope-

racyjne działalności przedsiębiorstwa oraz praca zarządu kierującego przedsiębior-

stwem z punktu widzenia zdolności do pomnażania zainwestowanego kapitału.   

 

 

2. Kalkulacja ekonomicznej wartości dodanej 
 

Jak już podkreślono w niniejszym artykule ekonomiczna wartość dodana sza-

cowana jest na podstawie klasycznej metody, zgodnie z założeniami przyjętymi 

przez firmę  Value Based Advisors. Wykorzystano wyniki obliczeń zawarte w publi-

kacji Ekonomiczna Wartość Dodana  EVA
®
. Ranking Spółek Giełdowych 2012.  

Podstawę do obliczenia ekonomicznej wartości dodanej stanowi zysk opera-

cyjny po opodatkowaniu, określany również jako zysk operacyjny netto (NOPAT), 

obliczany jako:  

)]-(1 [ dEBITNOPAT   

                                                           
4 Na podstawie: A. Paździor, Zysk ekonomiczny a wartość rynkowa spółek giełdowych,  

w: Wartość jako kryterium efektywności, red. T. Dudycz, Politechnika Wrocławska, Wrocław 

2008, s. 113114; K. Jagiełło, Ekonomiczna wartość dodana EVA w systemie mierników 

finansowych wykorzystywanych w zrównoważonej karcie wyników, Zeszyty Naukowe MWSE 

2004, z. 6, s. 5152; A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej, 

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 7989. 
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gdzie: 

EBIT  zysk operacyjny, 

d  rzeczywista stopa podatku dochodowego, 

PD  podatek dochodowy naliczony. 

Zysk operacyjny netto jest miarą zdolności przedsiębiorstwa do generowania 

dochodów z zainwestowanego kapitału bez względu na źródło pochodzenia tego 

kapitału. Nie uwzględnia korzyści podatkowych związanych z ponoszeniem kosz-

tów finansowych. Sprzyja to obiektywizacji finansowych dokonań przedsiębiorstwa. 

Przy wyznaczaniu NOPAT uwzględnia się podatek faktycznie naliczony, co ozna-

cza, że rzeczywista stopa podatku dochodowego może się różnić od stopy opodat-

kowania dochodu przedsiębiorstw, zgodnej z ustawą o podatku dochodowym od 

osób prawnych. 

Formuła wykorzystana do określenia ekonomicznej wartości dodanej ma po-

stać
5
: 

)]  ( ) [( -   KOKKWKNOPATEVA kokw   

gdzie: 

KW  wartość księgowa kapitału własnego na początku okresu, 

KO  kapitał obcy (wartość księgowa zobowiązań długoterminowych) na 

początku okresu, 

Kkw  koszt kapitału własnego, 

Kko  koszt kapitału obcego. 

Dla szacowania miernika EVA za kapitały uznaje się kapitały własne oraz zobowią-

zania długoterminowe (traktowane jako kapitały obce) i określa się je mianem kapi-

tału zainwestowanego. Pomija się zobowiązania krótkoterminowe, argumentując to 

tym, że są to źródła finansowania ulegające ciągłym zmianom (rotacji) i trudno 

określić ich poziom w celu oszacowania kosztu kapitału
6
. Za przyjęciem wartości 

kapitału z początku okresu przemawia fakt, że jest to kapitał wyjściowy firmy i od 

umiejętności oraz sprawności zarządzających nią będzie zależało, ile i jakie źródła 

finansowania zostaną jeszcze pozyskane w ciągu okresu. Ponadto z punktu widzenia 

inwestorów jest to kapitał, z którym porównują oni oczekiwane w przyszłości zyski 

i na tej podstawie podejmują decyzje o pozostawieniu, bądź wycofaniu kapitału  

z przedsiębiorstwa
7
.  Dzięki  oszacowanej  w  ten  sposób  EVA  można  udzielić 

odpowiedzi na pytanie, jak firma zarządza powierzonym kapitałem, czy w badanym 

okresie generuje zyski przewyższające koszt zaangażowanego kapitału.  

 

 

 

                                                           
5 Przedstawiona postać formuły jest przekształceniem zapisu podanego w opracowaniu firmy 

Value Based Advisors ( ] [ -   KWACCNOPATEVA  , gdzie WACC średnioważony koszt 

kapitału, K – kapitał zainwestowany), co zapewnia większą przejrzystość interpretacyjną. 
6 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce, red. J. Iwin-Garzyńska, Econo-

micus, Szczecin 2009, s. 49–50; A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 2001, s.15. 
7 T. Dudycz, Zarządzanie wartością..., s. 152. 
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Przy obliczaniu EVA firma Value Based Advisors jako koszt kapitału obcego 

przyjęła średnie oprocentowanie kredytów złotowych w sektorze przedsiębiorstw 

(6,8% w 2011 r. i 6,7% w 2012 r.). Rozwiązanie takie nie uwzględnia wprawdzie 

zróżnicowania kosztów pozyskiwania kapitału obcego przez konkretne spółki, jed-

nak jest merytorycznie poprawne. Średnie oprocentowanie kredytów dla przedsię-

biorstw jest dla spółki w miarę obiektywną informacją, pozwalającą na podejmowa-

nie decyzji o zasadności korzystania z finansowania obcego. 

Koszt kapitału własnego określony został na podstawie modelu CAMP: 

) - (    fmfkw RRRK   

gdzie: 

Rf  stopa wolna od ryzyka (średnia rentowność 52-tygodniowych bonów 

skarbowych): 4,51% w 2011 r. i 4,54% w 2012 r., 

Rm  stopa zwrotu z rynku (roczna stopa zwrotu obliczona na podstawie 

średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu z indeksu WIG za ostatnie 

10 lat: w 2011 r.  wyniosła ona 12,8%, a w 2012 r. – 14,7%. 

  współczynnik określający udział ryzyka danej akcji w ryzyku rynko-

wym (określony na podstawie miesięcznych stóp zwrotu z kursów akcji 

względem stóp zwrotu z indeksu WIG za okres 10 lat lub krótszy dla 

spółek notowanych poniżej 10 lat). 

Ten sposób podejścia do szacowania kosztu kapitału własnego oznacza, że 

zwrot, jakiego oczekują akcjonariusze jest adekwatny do ryzyka, jakie ponoszą. 

Zwrot kapitału własnego nie jest liczony tylko w stosunku do dywidend, które 

otrzymują akcjonariusze, lecz pojmowany jest szerzej – jako całościowy zwrot dla 

akcjonariuszy. Akcjonariusze inwestując kapitał antycypują ten zwrot na przyszły 

okres, w którym oczekują go uzyskać. Nie ma on więc wyłącznie charakteru histo-

rycznego, lecz jest z natury prognostyczny. Wartość tych oczekiwań zależy od stopy 

rentowności, jaką akcjonariusze mogą uzyskać na rynku, nie ponosząc żadnego 

ryzyka oraz od premii za ryzyko, jakie jest związane z inwestowaniem kapitału
8
.   

 

 

3. Ekonomiczna wartość dodana w praktyce – na przykładzie małych spółek 

giełdowych 

 

Empiryczna część artykułu ma posłużyć realizacji celu wskazanego na wstępie, 

to znaczy odpowiedzieć na pytanie czy notowane na giełdzie małe spółki tworzą 

wartość dla akcjonariuszy. Analogiczne badania były już podejmowane w Polsce, 

lecz nie w odniesieniu do spółek małych i dla tak dużych zbiorowości
9
.  

                                                           
8 Ibidem, s. 80. 
9 Np. A. Cwynar, W. Cwynar Kreacja wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie, „Przegląd Organizacji”  2005, nr 3; T. Peplak, EVA ostrzega przed przewarto-

ściowaniem, „Finansista” 2004, nr 3 (48); A. Szewc-Rogalska, Kreacja wartości przez spółki 

notowane na GPW w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, 

Szczecin 2009. 
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Analizie poddano spółki krajowe notowane w latach 2011 i 2012 na głównym 

parkiecie z wyłączeniem banków i firm ubezpieczeniowych. Jako małe uznano spół-

ki, których wartość rynkowa (kapitalizacja) w obu okresach nie przekraczała 100 

mln zł (stan na koniec roku). Zastosowanie statystycznych i normatywnych definicji 

małego przedsiębiorstwa w tym wypadku jest nieuzasadnione, ponieważ miarą po-

zycji spółki na giełdzie jest właśnie wartość rynkowa a nie wartość obrotu czy wiel-

kość zatrudnienia. Badaną zbiorowość dodatkowo podzielono na dwie grupy: spółki 

o wartości rynkowej do 50 mln zł oraz o wartości rynkowej 50–100 mln zł, co 

umownie można uznać za wyodrębnienie „mikrospółek”. Łącznie badaniu poddano 

89 spółek, w tym 37 „mikrospółek”.     

Zbiorcze informacje dotyczące ekonomicznej wartości dodanej na tle wyniku 

finansowego i wartości rynkowej objętych analizą spółek przedstawiono w tabeli 1. 

Rezultaty nie napawają optymizmem, a przyczyn takiego stanu rzeczy należy się 

doszukiwać w utrzymującym się od kilku lat w Polsce spowolnieniem gospodar-

czym, będącym następstwem globalnego kryzysu finansowego. W obu objętych 

analizą okresach, dla ogółu spółek odnotowano ujemne wartości zarówno miernika 

EVA, jak i wyniku finansowego netto, a w ujęciu dynamicznym obserwujemy po-

gorszenie sytuacji. Ujemny poziom EVA w 2012 roku był o 85% wyższy niż rok 

wcześniej, natomiast ujemny wynik finansowy ponad czterokrotnie wyższy. Efek-

tywność zagospodarowania kapitałów w spółkach określonych mianem „,mikro” 

jest niższa w zestawieniu ze spółkami o kapitalizacji 50–100 mln zł, o czym świad-

czy porównanie poziomu ujemnych wartości EVA i wyniku finansowego netto. 

Należy jednak podkreślić relatywną poprawę pozycji „mikrospółek” na tle ogółu 

spółek: ujemny poziom  EVA w tej grupie był w 2012 roku wyższy o 54% a ujemny 

wynik finansowy „tylko” o 70% wyższy niż rok wcześniej.   
Tabela 1 

Ekonomiczna wartość dodana i wynik finansowy netto w małych  

spółkach giełdowych w latach 2011 i 2012 

Wyszczególnienie 2011 2012 

Ekonomiczna wartość dodana EVA w mln zł 

 spółki razem, w tym: –828,6 –1539,2 

 spółki o wartości rynkowej do 50 mln zł –539,1 –828,6 

 spółki o wartości rynkowej 50–100 mln zł –289,5 –710,6 

Wynik finansowy netto w mln zł 

 spółki razem, w tym: –187,2 –820,6 

 spółki o wartości rynkowej do 50 mln zł –313,6 –537,2 

 spółki o wartości rynkowej 50–100 mln zł 126,4 –283,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ekonomiczna Wartość Dodana - EVA®. Ranking 

Spółek Giełdowych 2011. Value Based Advisors (VBA) – Notoria Serwis, Wrocław 

2013, Baza danych – Notoria On Line, Notoria Serwis, Warszawa. 
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Dane sumaryczne dają jedynie przybliżony obraz sytuacji, ponieważ miernik 

EVA, podobnie jak wynik finansowy netto przyjmują wartości zarówno dodatnie, 

jak i ujemne. Bardziej uszczegółowione informacje dotyczące kształtowania się 

poziomu EVA i wyniku księgowego netto zaprezentowano w tabeli 2. Dodatni po-

ziom EVA w 2012 roku wykazało tylko 15 spółek (16,9%), co oznacza pogorszenie  

w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy było 20 takich spółek. W zbiorowości 

„mikrospółek” dodatni poziom EVA odnotowało zaledwie 5 spółek (13,5% ich 

liczby).  Jeżeli powyższe rezultaty zestawimy z informacjami dotyczącymi ogółu 

spółek, dla których firma Value Based Advisors dokonała szacowania miary EVA, 

to sformułować można uogólniający wniosek, że zarządzanie powierzonym kapita-

łem przez małe spółki jest stosunkowo mało efektywne. W 2012 roku 24% analizo-

wanych przez firmę spółek Value Based Advisors wykazywało dodatnią wartość 

EVA, a więc kreowało zysk ekonomiczny (rok wcześniej 35%), co również nie jest 

wynikiem zadawalającym.  

Interpretując otrzymane wyniki należy mieć na uwadze, że w większości ma-

łych spółek akcjonariuszami większościowymi są osoby fizyczne lub grupy osób 

fizycznych (często rodziny), które nie zawsze doceniają znaczenie zysku ekono-

micznego. Czerpią oni inne korzyści  związane ze sprawowaniem nadzoru  

właścicielskiego, mogą także preferować maksymalizację zysku księgowego, sta-

nowiącego przesłankę do wypłaty dywidend. Dane zawarte w tabeli 2 wskazują, że 

udział spółek wykazujących zysk netto jest zdecydowanie wyższy od udziału spółek 

generujących wartość dodaną, również odsetek spółek, które wykazały poprawę 

wyniku finansowego netto jest wyższy od udziału spółek, które odnotowały popra-

wę w obszarze ekonomicznej wartości dodanej. 

EVA jest miernikiem wyrażającym wartości bezwzględne. Nie uwzględnia 

więc wielkości zaangażowanego kapitału w celu osiągnięcia określonego przyrostu, 

co nie pozwala na dokonywanie ocen porównawczych przedsiębiorstw różniących 

się wartością kapitałów. Problem ten można rozwiązać posługując się relacją warto-

ści bezwzględnej EVA do wartości zainwestowanego w spółkę kapitału, który może 

być wyrażony procentowo: 

100%
)  (





KOKW

EVA
EVAs

 

Otrzymujemy w ten sposób miernik standaryzowany, informujący o efektyw-

ności zagospodarowania powierzonego spółce kapitału. Zastosowanie standaryzo-

wanego miernika w analizie porównawczej na przykładzie trzech spółek z uwzględ-

nieniem procedury obliczania EVA przedstawiono w tabeli 3.  

Wyraźnie jest widoczne, że poziom ekonomicznej wartości dodanej determinu-

ją: rentowność operacyjna, koszt kapitału własnego i obcego oraz struktura kapita-

łowa. Rentowność na poziomie operacyjnym zależy od specyfiki prowadzonej dzia-

łalności i sprawności organizacyjnej, a także od makroekonomicznych uwarunko-

wań prowadzenia działalności. Na koszt kapitału, przy zastosowanej procedurze 

jego szacowania, przedsiębiorstwo praktycznie nie ma wpływu. Pewne możliwości 

manewru występują w odniesieniu do kształtowania struktury kapitału – korzystanie 

w większym zakresie z dźwigni finansowej może przynieść efekt w postaci wzrostu 

ekonomicznej wartości dodanej. Wiąże się to jednak ze zwiększonym ryzykiem 



 Ekonomiczna wartość dodana w małych... 469 

 

finansowym, a w przypadku małych przedsiębiorstw występuje dodatkowo bariera 

w postaci utrudnionej dostępności do obcych źródeł pozyskania kapitału.  
 

Tabela 2 

Małe spółki giełdowe z dodatnim poziomem EVA i wynikiem finansowym netto 

w latach 2010 i 2011 

Wyszczególnienie 2011 2012 

Małe spółki giełdowe ogółem 

Spółki z dodatnią wartością EVA   

 liczba spółek 20 15 

 udział w ogólnej liczbie spółek (%) 22,5 16,9 

Spółki z dodatnim wynikiem finansowy netto   

 liczba spółek 63 52 

 udział w ogólnej liczbie spółek (%) 77,8 58,4 

Odsetek spółek, które w 2012 r. miały wyższy poziom  w porównaniu 

do 2011 r. 

 

 ekonomicznej wartości dodanej 30,3 

 wyniku finansowego netto 43,8 

Spółki o wartości rynkowej do 50 mln zł („mikrospółki”) 

Spółki z dodatnią wartością EVA   

 liczba spółek 5 5 

 udział w ogólnej liczbie „mikrospółek” (%) 13,5 13,5 

Spółki z dodatnim wynikiem finansowy netto   

 liczba spółek 21 17 

 udział w ogólnej liczbie „mikrospółek” (%) 56,8 45,9 

Odsetek spółek, które w 2012 r. miały wyższy poziom  w porównaniu 

do 2011 r.: 
 

 ekonomicznej wartości dodanej 35,1 

 wyniku finansowego netto 43,2 

Źródło: jak w tabeli 1. 

 

Tabela 3 

Struktura obliczania EVA i EVAs na przykładzie wybranych spółek giełdowych 

Wyszczególnienie 
Spółki 

Elkop Skyline Pragma Inkaso 

NOPAT (tys. zł) 13 985 –1240 18 085 

KW + KO (tys. zł) 24 023 45 441 93 927 

Udział KW (%) 93,1 98,9 49,3 

Udział KO (%) 6,9 1,1 50,7 

Koszt KW (%) 16,8 13,3 13,2 

Koszt KO (%) 6,7 6,7 6,7 

EVA (tys. zł) 10 161 –7225 8772 

EVA / (KW + KO)  (%) 42,3 –15,9 9,4 

Źródło: obliczenia własne. 
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Podsumowanie 

 

Obok tradycyjnych kryteriów oceny finansowych dokonań przedsiębiorstwa 

opartych na miernikach księgowych, coraz częściej wykorzystuje się koncepcję 

zarządzania przez wartość, podstawą której jest założenie, że głównym celem przed-

siębiorstwa jest kreowanie wartości dla właścicieli. Poszukuje się wówczas odpo-

wiedzi na pytanie, jakie czynniki generują wartość i za pomocą jakich miar można 

mierzyć jej wzrost. Według najszerzej spopularyzowanej wersji tej koncepcji, źró-

dłem wzrostu wartości firmy jest zysk ekonomiczny, a najczęściej stosowanym 

narzędziem jego pomiaru – ekonomiczna wartość dodana EVA. Wykorzystując 

miernik EVA w artykule podjęto próbę sprawdzenia, czy małe spółki giełdowe two-

rzą wartość dla właścicieli. Analiza wykazała, że zdecydowana większość z nich 

generowała w latach 2011–2012 ujemną wartość EVA, co oznacza stratę ekono-

miczną i destrukcję wartości. Na taki stan rzeczy składa się kilka przyczyn. Po 

pierwsze – niekorzystne makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działal-

ności gospodarczej i ograniczony dostęp do atrakcyjnych projektów inwestycyjnych, 

które sprawiają, że przedsiębiorstwa mają trudności z wypracowaniem zysku opera-

cyjnego. Po drugie – relatywnie wysoki koszt pozyskania kapitału, odnosi się to 

zarówno do kapitału obcego, jak i kapitału własnego. Po trzecie – w małych przed-

siębiorstwach relatywnie wysoki jest udział kapitału własnego w strukturze kapitału, 

którego koszt jest wyższy od kosztu kapitału obcego. Po czwarte – specyfika struk-

tury akcjonariatu małych spółek giełdowych, wyrażająca się w dominacji osób fi-

zycznych, które nie zawsze dostrzegają i doceniają znaczenie zysku ekonomicznego 

jako miernika dokonań spółki. Ograniczenia objętościowe artykułu pozwoliły tylko 

na zasygnalizowanie empirycznej weryfikacji siły oddziaływania poszczególnych 

przyczyn na kształtowanie się ekonomicznej wartości dodanej w małych spółkach 

giełdowych. Wątek ten zostanie podjęty w odrębnej publikacji.  
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ECONOMIC ADDED VALUE IN PUBLIC LISTED SMALL COMPANIES 

 

Summary 

 

More and more often used in practice is to measure the achievements of the company 

economic added value EVA. One of the areas of use of EVA is to monitor changes in the 

value for the shareholders of public listed companies. The purpose of this article is to examine 

the extent to which companies listed on the WSE create value for shareholders. This issue is 

of particular importance during the deterioration of macroeconomic conditions for enterprises, 

while the rate of appreciation is weakened, and even sometimes reaches even to the depletion 

of the business owners. The research includes analysis of the industrial company's and covers 

the period from 2010 to 2011. Economic added value was confronted with the net income, 

which is a accounting measure efficiency of the business. 
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KRÓTKA SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POLITYCE 

INWESTYCYJNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

Artykuł specyfikuje główne zalety i niebezpieczeństwa (ryzyka), związane  

z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży, a także analizuje jej znaczenie, ze szczegól-

nym uwzględnieniem możliwości wykorzystywania jej w średnich i małych spół-

kach kapitałowych.  

 

Słowa kluczowe: krótka sprzedaż, ryzyko krótkiej sprzedaży, średnie i małe spółki 

kapitałowe 

 

 

Wprowadzenie 

 

Krótka sprzedaż papierów wartościowych jest – w praktyce polskich przedsię-

biorstw, niezajmujących się profesjonalnie działalnością inwestycyjną  – instrumen-

tem finansowym o bardzo ograniczonym wykorzystaniu. Ta forma inwestowania – 

niegdyś uważana za instrument przeznaczony głównie dla zawodowych inwestorów 

– zaczyna jednak być coraz częściej stosowana na światowych rynkach kapitało-

wych także przez podmioty indywidualne i niefinansowe przedsiębiorstwa
1
. Zjawi-

sko to wynika przynajmniej z dwóch powodów – przepisy prawne poszczególnych 

państw pozwalają inwestorom na swobodniejsze wykorzystanie tego instrumentu 

finansowego, a technika krótkiej sprzedaży staje się elementem wielu strategii inwe-

stycyjnych przedsiębiorstwa. Strategie takie umożliwiają między innymi na osiąga-

nie zysków podczas spadków cen akcji oraz zwiększenie poziomu zabezpieczenia 

się przed ryzykiem podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Wydaje się, że także 

dla tych polskich przedsiębiorców sektora niefinansowego, które wykorzystują ry-

nek kapitałowy do dokonywania krótko i średnioterminowych inwestycji oraz do 

przeprowadzania operacji zabezpieczających ryzyko działań operacyjnych, instru-

ment krótkiej sprzedaży może być stosowany jako element wzbogacający arsenał 

stosowanych narzędzi finansowych.  

W artykule przedstawiono podstawowe mechanizmy krótkiej sprzedaży papie-

rów wartościowych, jako jednej z uzupełniających technik inwestycyjnych; opisano 

                                                           
1 Szerzej na ten temat M. Wójcicki, Krótka sprzedaż – wybrane aspekty, materiały informa-

cyjne GPW w Warszawie, Warszawa 2006. 
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 2 

formalnoprawne wymogi związane z jej wykorzystaniem na polskim rynku kapita-

łowym, a także przeanalizowano ekonomiczne uwarunkowania tej techniki w przed-

siębiorstwach niefinansowych (także w małych i średnich podmiotach gospodar-

czych).  

 

 

1. Istota krótkiej sprzedaży i jej znaczenie makroekonomiczne  

 

Krótka sprzedaż należy do zaawansowanych technik inwestycyjnych, służą-

cych dokonywaniu operacji na rynku kapitałowym (zwłaszcza rynku akcji) w sytu-

acji zniżkującego trendu cenowego rynku albo spadających cen poszczególnych 

papierów wartościowych. Specyfiką krótkiej sprzedaży jest dokonywanie transakcji 

przy  wykorzystaniu pożyczonych od domu maklerskiego papierów wartościowych, 

których zwrot jest gwarantowany przez złożenie depozytu zabezpieczającego. Po 

spadku cen danej akcji, następuje ich odkupienie (po niższej cenie) i zwrot makle-

rowi. 

Krótka sprzedaż zakłada postępowanie odwrotne do podejścia klasycznego, 

polegającego na zakupie określonego aktywu w następstwie prognozowania wzro-

stów cen, utrzymania go przez pewien czas i sprzedaży z zyskiem. Następuje tu 

czasowe zainwestowanie środków finansowych inwestora w walor, wobec którego 

przewiduje się spadek wartości. Oryginalność sprzedaży krótkiej polega na tym, że 

moment sprzedaży następuje w tym wypadku przed terminem zakupu. Mechanizm 

sprzedaży krótkiej przedstawiono na rysunku 1. 

Na wady i zalety krótkiej sprzedaży można spojrzeć z punktu widzenia makro-

ekonomicznego (całej gospodarki) i mikroekonomicznego (konkretnego inwestora). 

Makroekonomiczne zalety krótkiej sprzedaży obejmują m.in.: zwiększenie aktyw-

ności rynku kapitałowego w trakcie okresu spadkowego, podniesienie poziomu 

płynności aktywów na rynku kapitałowym, podwyższenie poziomu efektywności 

rynku kapitałowego, umożliwienie – przy wykorzystaniu wskaźników dotyczących 

sprzedaży krótkiej – budowy prognoz dotyczących przyszłych ruchów cen na ryn-

kach kapitałowych. Powszechnie uznany jest także pozytywny wpływ działalności 

inwestorów, dokonujących krótkiej sprzedaży na skuteczne studzenie rynku, w trak-

cie okresów najszybszych wzrostów.  

Makroekonomiczne wady krótkiej sprzedaży wiążą się m.in. z faktem, że jest 

ona przez wielu inwestorów uważana za nieetyczną i źle służącą rynkowi ze wzglę-

du na wykorzystywanie spadków na giełdzie. Zdaniem wielu inwestorów, technika 

krótkiej sprzedaży – realizowana w większej skali – może przyczynić się do wywo-

łania niekorzystnych tendencji na rynku kapitałowym. Uważa się np. że masowe 

wykorzystywanie tej metody (wraz z operacjami wykonywanymi na rynku instru-

mentów pochodnych oraz ze stosowaniem automatycznych systemów inwestycyj-

nych) przyczyniło się do krachu na giełdach amerykańskich w 1987 roku, a także 

wpłynęło na głębokość światowego kryzysu finansowego w 2007 roku.  
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Rysunek 1. Algorytm sprzedaży krótkiej 

Źródło: opracowanie własne. 

1. Zawarcie przez inwestora umowy z domem maklerskim dotyczącej sprzedaży krótkiej (o cha-

rakterze jednorazowym lub ogólnym czyli ramowym) 

2. Złożenie przez inwestora zabezpieczenia początkowego w wysokości co najmniej 30% wartości 

planowanego zlecenia sprzedaży krótkiej  

3. Zgłoszenie przez inwestora do biura maklerskiego chęci zakupu krótkiej sprzedaży wraz  

z informacją o rodzaju i ilości walorów, mających być przedmiotem operacji 

4. Udostępnienie przez dom maklerski papierów wartościowych objętych krótką sprzedażą 

5. Złożenie przez inwestora zlecenia sprzedaży krótkiej papierów wartościowych 

 

6. Zawarcie umowy pożyczki między inwestorem a domem maklerskim (dokonuje się jednocze-

śnie z pkt 5) 

 

7. Dokonanie zakupu papierów wartościowych przez dom maklerski   
 

8. Dokonanie przez inwestora zabezpieczenia pełnego transakcji w wysokości co najmniej 130% 

wartości rynkowej pożyczonych papierów wartościowych, często związane ze złożeniem w poczet 

zabezpieczenia akcji spółki objętej krótką sprzedażą (wykonywane jednocześnie z pkt 7) 
 

10. Złożenie przez inwestora zlecenia zakupu papierów wartościowych i „zwrot” do biura makler-

skiego tych papierów wartościowych, które nie zostały złożone jako zabezpieczenie transakcji 

11. Dokonanie sprzedaży papierów wartościowych przez dom maklerski 

9. Uzupełnianie poziomu zabezpieczeń na rzecz domu maklerskiego zgodnie z zawartą umową 

(niewniesienie na żądanie domu maklerskiego stosownych dopłat, powoduje możliwość realizacji  
natychmiastowego prawa do rozwiązania umowy pożyczki)   

 

12. Ostateczne rozliczenie transakcji inwestora z domem maklerskim. Zyskiem transakcji jest 

różnica między kwotą otrzymaną w wyniku sprzedaży waloru a kwotą zapłaconą za ich nabycie, 

po uwzględnieniu opłat i prowizji    
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Niekwestionowanym zjawiskiem negatywnym związanym z krótką sprzedażą 

jest także fakt jej wykorzystywania, jako przedmiotu manipulacji ze strony nie-

uczciwych uczestników rynku, dążących do uzyskania spadku cen określonego 

waloru (np. przez rozpuszczanie fałszywych informacji dotyczących konkretnej 

spółki
2
). Krótka sprzedaż wykorzystywana jest w sposób nieuczciwy nie tylko przez 

inwestorów stosujących ten instrument, ale także przez władze spółek, usiłujących 

doprowadzić do sztucznego podniesienia cen danej spółki
3
.  

Efektem kumulowania się licznych wad i zalet w metodzie krótkiej sprzedaży 

jest chwiejne stanowisko krajowych i międzynarodowych regulatorów rynków kapi-

tałowych w świecie (ustawodawców i instytucji odpowiedzialnych za prawidłowe 

funkcjonowanie giełd światowych). Do końca 2007 roku, świadectwem dominacji 

poglądu, że zalety krótkiej sprzedaży przewyższają jej wady, była – przeważająca  

w krajach o rozwiniętym rynku kapitałowym – tendencja do usuwania lub ograni-

czania wielu restryktywnych przepisów prawnych dotyczących tej formy sprzeda-

ży
4
. Pokłosiem ostatniego kryzysu finansowego jest natomiast odwrócenie się tej 

tendencji, skutkujące reaktywacją w wielu państwach, licznych przepisów ograni-

czających wykorzystywanie krótkiej sprzedaży. Także w Polsce takie działania 

prowadzą do zapowiedzi zmian prawnych w tym zakresie
5
.      

 
 

1. Krótka sprzedaż na polskim rynku kapitałowym 

 

Uwarunkowania formalno-prawne. Specyfika krótkiej sprzedaży wymaga 

szczegółowej regulacji dotyczącej formalno-prawnych uwarunkowań dokonywania 

tego typu operacji. Na najważniejszych giełdach światowych (w tym na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie) krótka sprzedaż podlega licznym ograni-

czeniom o charakterze prawnym. Podstawowym przepisem prawnym, regulującym 

kwestie krótkiej sprzedaży na GPW w Warszawie jest, wydane na podstawie Usta-

wy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (DzU, nr 183, 

poz. 1538), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 roku  

w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych,  

z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych. Przepis ten zastąpił 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie poży-

czania papierów wartościowych z udziałem podmiotów prowadzących działalność 

maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (DzU, nr 

                                                           
2 Jest to taktyka nazywana short and distort, która jest przeciwieństwem podobnych zacho-

wań na rynku wzrastającym (taktyka pump and dump). 
3 Przykłady takich działań zawiera np. O.A. Lament, Go down fighting: short sellers vs. firms, 

NBER Working Papers, WP 10659, Cambridge 2004.  
4 Najbardziej znaczącym przykładem tego typu działań jest zniesienie (od 5.07.2007 r.) obo-

wiązującej na giełdach amerykańskich od 1934 r. tzw. uptick rule, czyli zasady zakazującej 

dokonywania operacji krótkiej sprzedaży w okresie spadków cen.  
5 W czerwcu 2013 r., rząd RP przyjął założenia zmian w ustawie o obrocie instrumentami 

finansowymi, które mają służyć ograniczeniu krótkiej sprzedaży, w zakresie związanym ze  

spekulacjami finansowymi, prowadzonymi za pomocą tego instrumentu (szerzej „Gazeta 

Wyborcza”, 13.06.2013). 



476 Magdalena Brojakowska, Sławomir Zarębski 

 

71, poz. 638). Rozporządzenie z 20 kwietnia 2006 roku umożliwiło m.in. przekazy-

wanie przez dom maklerski walorów otrzymanych tytułem zabezpieczenia operacji 

krótkiej sprzedaży do ich dalszego pożyczania dla klienta pod krótką sprzedaż. Po-

przednie przepisy regulowały, że dom maklerski nie mógł zabezpieczenia klienta 

przekazać jako zabezpieczenia zaciąganej przez niego pożyczki. Zmienione przepisy 

przyczyniły się do rozszerzenia wykorzystania instrumentu krótkiej sprzedaży na 

polskim rynku kapitałowym.  

Przepisy prawne dotyczące krótkiej sprzedaży regulują przede wszystkim na-

stępujące kwestie: przedmiot i dopuszczalny zakres operacji krótkiej sprzedaży; 

formy umów dotyczących krótkiej sprzedaży zawieranych między inwestorem  

a domem maklerskim i zakres niezbędnych regulacji zawartych w takich umowach 

(w tym kwestie warunków zawierania, rozwiązywania i wygasania takiej umowy); 

wymogi zabezpieczenia operacji krótkiej sprzedaży. 

Przedmiotem operacji krótkiej sprzedaży są wyłącznie papiery wartościowe 

dopuszczone do obrotu w ramach krótkiej sprzedaży. Są to głównie obligacje Skar-

bu Państwa oraz akcje i obligacje wybranych podmiotów gospodarczych, spełniają-

cych wymogi określone w przepisach (wymogi te dotyczą wartości rynkowej pod-

miotu gospodarczego oraz minimalnej wartości średnich dziennych obrotów lub 

średniej dziennej liczby transakcji). Lista podmiotów gospodarczych spełniających 

powyższe wymogi (ustalana kwartalnie) jest dostępna w informacjach giełdowych, 

natomiast lista papierów wartościowych, na których dokonywane są operacje krót-

kiej sprzedaży realizowane przez konkretne domy maklerskie, musi być udostępnio-

na klientom w każdym biurze maklerskim tej spółki.  

Istnieją dwie podstawowe formy umowy pożyczki związanej z przeprowadze-

niem krótkiej sprzedaży: ramowa umowa sprzedaży krótkiej (umożliwiająca prze-

prowadzanie cyklicznych operacji sprzedaży krótkiej) oraz umowa (jednorazowej) 

sprzedaży krótkiej. Umowy takie regulują m.in. rodzaj instrumentów finansowych, 

które są przedmiotem danej umowy pożyczki; rodzaj i zakres czynności podejmo-

wanych przez biura maklerskie w związku z realizowaniem umowy pożyczki; tryb 

ustalania wynagrodzenia dla domu maklerskiego; sposób wykonywania obowiąz-

ków ciążących na kliencie biura maklerskiego, w związku z zawarciem umowy 

pożyczki
6
. Zawarcie umowy pożyczki następuje z chwilą przejęcia przez dom ma-

klerski do realizacji zlecenia sprzedaży papierów wartościowych, będących przed-

miotem pożyczki
7
. Umowa pożyczki zostaje rozwiązana, gdy zlecenie sprzedaży 

krótkiej nie zostanie wykonane w terminie jego ważności. Umowa ta wygasa nato-

miast z chwilą zwrotu pożyczonych walorów (zapisania ich na rachunku papierów 

wartościowych pożyczkodawcy).    

Jednym z podstawowych obowiązków inwestora dokonującego krótkiej sprze-

daży jest ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia przeprowadzanej operacji. 

Do regulowanych przepisami kwestii związanych z zabezpieczeniem należą  m.in. 

zagadnienia: 

                                                           
6 Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków 

pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych i ban-

ków powierniczych, par. 11.   
7 Ibidem, par. 40. 
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 ustalenie rodzaju zabezpieczenia (początkowe, dodatkowe) i wyszczególnienie 

tych rodzajów środków finansowych (gotówka, papiery wartościowe), które 

mogą stanowić takie zabezpieczenie, 

 określenie wysokości zabezpieczenia oraz trybu jego uzupełniania w przypad-

ku przekroczenia poziomu zabezpieczenia, 

 wyznaczenie warunków ustanowienia zabezpieczenia (terminy powstania za-

bezpieczenia, sposoby przechowywania walorów, możliwości ich wykorzysta-

nia przez dom maklerski).  

Rozporządzenie dotyczące sprzedaży krótkiej szczegółowo reguluje zarówno 

kwestię zabezpieczenia początkowego, jak i zabezpieczenia dodatkowego. Zabez-

pieczenie początkowe musi być złożone nie później niż w chwili składania zlecenia 

sprzedaży krótkiej, a jego wysokość nie może być niższa niż 30% wartości zlece-

nia
8
. Zabezpieczenie dodatkowe, składane jest najpóźniej w chwili realizacji trans-

akcji, a jego minimalna wysokość to 130% wartości pożyczonych przez dom ma-

klerski walorów. Wartość ta musi być utrzymywana przez cały okres trwania umo-

wy pożyczki
9
.   

Praktyka realizacji umów krótkiej sprzedaży na GPW w Warszawie. Po-

mimo istnienia korzystnych dla inwestorów formalno-prawnych ram funkcjonowa-

nia krótkiej sprzedaży w naszym kraju, liczba operacji tego typu na GPW jest zni-

koma, stanowiąc niewielki procent jej całkowitych obrotów. Statystykę krótkiej 

sprzedaży na GPW w Warszawie
10

 przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1 

Statystyka krótkiej sprzedaży na GPW w Warszawie 

Krótka sprzedaż 
 

2010 
(dane od lipca 2010 r.) 

2011 2012 

Liczba instrumentów  

(na koniec roku) 
178 178 176 

Wartość obrotów ogółem 
(tys. zł) 

1 008 643 2 682 050 2 778 108 

Średnia wartość obrotów 

na sesję (tys. zł) 
7819 10 685 11 157 

Średnia liczba transakcji 
na sesję 

290 419 511 

Średnia wartość transak-

cji (tys. zł) 
27 26 22 

Źródło: GPW w Warszawie.  

                                                           
8 Ibidem, par. 32. 
9 Ibidem, par. 34. 
10 Rocznik giełdowy 2013. Dane statystyczne za rok 2012,  Giełda Papierów Wartościowych 

w Warszawie, Warszawa 2013, www.gpw.pl.    
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Wśród źródeł tak niskiego wykorzystania krótkiej sprzedaży na polskim rynku 

kapitałowym (w porównaniu z podstawowymi giełdami światowymi, na których 

obroty w ramach krótkiej sprzedaży sięgają nawet do 10% poziomu dziennych obro-

tów tych giełd) można wymienić zarówno bariery popytowe, jak i podażowe. Krótka 

sprzedaż uchodzi wśród inwestorów za skomplikowaną i nie jest powszechnie wy-

korzystywana przez inwestorów. Ponadto, tego typu instrument stosowany jest 

głównie na rynku spadającym, co w wypadku długotrwałej hossy nie skłania inwe-

storów do wykorzystania krótkiej sprzedaży w swojej strategii inwestycyjnej. Pod-

stawową przyczyną niskich obrotów w krótkiej sprzedaży na GPW w Warszawie 

jest jednak bardzo niska podaż papierów wartościowych, skutkująca małą liczbą 

akcji i obligacji oferowaną inwestorom zainteresowanym „pożyczeniem” papierów 

wartościowych dla realizacji operacji krótkiej sprzedaży. Niska podaż tych walorów 

powoduje, że ceny udostępnienia ich inwestorom są wysokie (w przeciwieństwie do 

relatywnie niskich opłat za wypożyczenie papierów wartościowych na giełdach 

zachodnich)
11

.         

 

 

2. Uwarunkowania realizacji krótkiej sprzedaży przez małe i średnie  

(niefinansowe) podmioty gospodarcze  

 

Ostatnie kilkanaście lat to okres gwałtownych zmian w zakresie nastawienia 

podmiotów niefinansowch (a także inwestorów indywidualnych) do sposobów in-

westowania, obszarów dokonywania inwestycji i produktów, w jakie się inwestuje. 

Wiele czynników – zarówno technicznych, ekonomicznych, jak i prawnych – przy-

czyniło się do zmiany nastawienia firm w tym zakresie. Następowała ewolucja in-

strumentarium rynku finansowego, postępował gwałtowny rozwój wykorzystywa-

nych na tym rynku środków technicznych (internet, telekomunikacja), postępował 

rozwój kapitałowych rynków detalicznych. Równie istotne były zmiany o charakte-

rze regulacyjnym, które doprowadziły do zliberalizowania warunków dokonywania 

transakcji w poszczególnych krajach. Jedną z najważniejszych barier ekonomicz-

nych, którą udało się sforsować, była w wielu przypadkach bariera minimalnych 

środków finansowych, niezbędnych dla dokonywania poszczególnych operacji, co 

wynikało ze znaczącego obniżenia jednostkowych kosztów transakcyjnych w opera-

cjach rynku kapitałowego, pieniężnego czy walutowego
12

. 

Do podstawowych tendencji w inwestowaniu podmiotów niefinansowych  

w ostatnich latach zaliczyć można powiększenie obszaru dokonywania inwestycji  

o nowe segmenty operacyjne rynku finansowego oraz rozszerzenie zakresu produk-

tów inwestycyjnych, w które podmioty te inwestują. Przedsiębiorstwa spoza sektora 

finansowego, w zakresie inwestycji o charakterze nierzeczowym koncentrowały się, 

jeszcze w niedalekiej przeszłości, na takich segmentach rynku finansowego, jak 

rynek kapitałowy i depozytowo-kredytowy. Pozostałe segmenty rynku finansowego 

były uważane przez te podmioty za zbyt niebezpieczne, aby dokonywać na nich 

                                                           
11 M. Wójcicki, Krótka sprzedaż…,  s. 3. 
12 Szerzej na ten temat S. Zarębski, FOREX as an effective place of investments for small and 

medium seized enterprises, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 574, Service 

Management nr 4, Szczecin 2010, s. 82. 
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transakcji. Dotyczyło to głównie rynku transakcji terminowych oraz spekulacyjnych 

transakcji walutowych, które w ostatnich latach stały się obiektem wzrastającego 

zainteresowania ze strony osób indywidualnych oraz gospodarczych podmiotów 

niefinansowych.  

Podobne tendencje zaobserwować można w rozszerzeniu instrumentarium wy-

korzystywanych produktów inwestycyjnych. Podmioty niefinansowe inwestowały  

w przeszłości głównie  w klasyczne walory, takie jak akcje, a także dokonywały 

zakupów różnej kategorii krótko i długoterminowych papierów dłużnych oraz za-

ciągały kredyty bankowe. Obecnie, zarówno osoby indywidualne, jak i niefinansowe 

podmioty gospodarcze znacznie odważniej sięgają po różnorodne produkty struktu-

ryzowane, dużo częściej także wprowadzają do swoich portfeli inwestycyjnych 

instrumenty pochodne (np. opcje). Wykorzystanie krótkiej sprzedaży wpisuje się  

w ogólną tendencję do tworzenia bardziej różnorodnych portfeli inwestycyjnych 

przez tę grupę inwestorów i wykorzystywania w tym celu technik i produktów, 

zastrzeżonych dotąd dla inwestorów profesjonalnych. Otwarcie się nowych rynków  

i nowych produktów na podmioty niefinansowe – w tym na małe i średnie podmioty 

gospodarcze – spowodowało rozszerzenie możliwości inwestycyjnych dla tych 

podmiotów.  

Niedogodności i ryzyka, wynikające z wykorzystywania krótkiej sprzeda-

ży przez podmioty niefinansowe. Wykorzystanie nowych rynków finansowych, 

nowych produktów i technik inwestycyjnych, poza wymienionymi wyżej walorami, 

znacząco zwiększyło ekspozycję inwestorów na dodatkowe ryzyka finansowe. 

Krótka sprzedaż wiąże się z kilkoma specyficznymi ryzykami. Jednym z podstawo-

wych czynników ryzyka jest konieczność dokonywania operacji krótkiej sprzedaży 

przeciwko ogólnemu kierunkowi rynku – w perspektywie historycznej dominujący 

jest bowiem rosnący trend walorów kapitałowych (większość akcji w długim okresie 

zyskuje na wartości, a okresy wzrostów na giełdach są dłuższe niż okresy spadków). 

Ponadto, w przeciwieństwie do klasycznych operacji na rynku akcji, poziom poten-

cjalnych zysków jest ograniczony, natomiast poziom potencjalnych strat ze sprzeda-

ży krótkiej jest nieograniczony
13

. Przy zajmowaniu pozycji długich poziom strat jest 

ograniczony do wysokości dokonanej inwestycji (cena zakupionego waloru nie 

może spaść poniżej zera), natomiast przy sprzedaży krótkiej nieograniczony teore-

tycznie wzrost cen prowadzi do potencjalnie nieograniczonej wysokości strat na 

zajmowanej pozycji
14

. 

Dodatkowe ryzyko operacji krótkiej sprzedaży wiąże się z koniecznością wy-

korzystywania kapitału pożyczkowego do dokonywania tego typu operacji, co zmu-

sza do uwzględniania przez inwestorów ryzyk kredytowych oraz do utrzymywania 

odpowiedniego poziomu zabezpieczeń. Specyficzny dla krótkiej sprzedaży jest także 

tzw. short squeeze – wzrost akcji na giełdzie wywołuje procesy zamykania pozycji 

przez inwestorów dokonujących krótkiej sprzedaży, co zwiększa nacisk na dalszy 

wzrost cen walorów. Jest to zjawisko o charakterze krótkoterminowym, nie-

                                                           
13 M. Busack, Handbuch alternative investments band 1, Gabler Verlag, Wiesbaden 2006,  

s. 94. 
14 Sposobem zabezpieczenia się przed nieograniczoną stratą może być wykorzystanie zlecenia 

typu stop-loss przy określonym wzroście ceny waloru lub umowa z maklerem o zamknięcie 

pozycji przy wysokości strat równej wielkości złożonego zabezpieczenia. 
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bezpieczne zwłaszcza dla inwestorów nastawionych na krótki okres inwestycji. 

Dokonujący krótkiej sprzedaży muszą też liczyć się z faktem, że nawet poprawne 

zdiagnozowanie stanu spółki jako przewartościowanej nie jest wystarczające dla 

dokonania zyskownej operacji na krótkiej pozycji – stan przewartościowania może 

się bowiem utrzymywać przez bardzo długi czas. 

Poza wymienionymi powyżej ryzykami, krótka sprzedaż wiąże się także z na-

stępującymi niedogodnościami: 

 liczne dodatkowe koszty (np. koszty prowizji maklerskich, złożonego zabez-

pieczenia, wypożyczenia akcji objętych krótką sprzedażą),  

 konieczność podpisania odpowiedniej umowy z biurem maklerskim, a także – 

w większości wypadków – dokonania odpowiedniego zabezpieczenia transak-

cji, 

 ograniczenie operacji krótkiej sprzedaży jedynie do spółek objętych dopusz-

czeniem do tego typu operacji
15

. 

Poziom zarysowanych powyżej problemów oraz ryzyk finansowych, wiążą-

cych się z wykorzystywaniem krótkiej sprzedaży przez nieprofesjonalnych inwesto-

rów, nakazuje wykorzystywanie różnorodnych środków ostrożnościowych w prak-

tyce działania tych podmiotów, do których zaliczyć można m.in.: 

 ograniczanie poziomu dokonywanych operacji tego typu oraz odpowiedni 

poziom dywersyfikacji aktywów, 

 dobre merytoryczne przygotowanie się do realizacji tych operacji, na przykład 

przez odpowiednie szkolenie w tym zakresie, 

 nawiązanie ścisłej współpracy z biurem maklerskimi, dla celów wypracowania 

możliwie niskich prowizji i redukcji kosztów przeprowadzenia operacji krót-

kiej sprzedaży, 

 każdorazowe przygotowanie  odpowiedniego planu transakcji i ścisła realizacja 

tego planu, 

 ustanowienie systemu kontroli nad prowadzonymi operacjami dokonywanymi 

przez podmiot niefinansowy na rynku kapitałowym. 

Korzyści wykorzystywania krótkiej srzedaży przez podmioty niefinanso-

we. Zalety sprzedaży krótkiej obejmują między innymi:  

 możliwość dokonywania zyskownych operacji finansowych w trakcie trwania 

bessy zarówno w zakresie spekulacji jak i hedgingu, 

 sposobność uzyskiwania wysokich stóp zwrotu na inwestycjach (jako skutek 

podwyższonego poziomu ryzyka na tych operacjach).  

Mniejsze podmioty gospodarcze mogą dokonywać krótkiej sprzedaży zarówno 

w zakresie działań spekulacyjnych, jak i operacji zabezpieczających. Na bazie 

sprzedaży krótkiej mogą być także prowadzone bardziej złożone strategie inwesty-

cyjne, np. arbitraż z kontraktami terminowymi na akcje poszczególnych spółek
16

. 

Hedging na pozycjach krótkich uzyskuje się przez zajmowanie krótkich pozycji,  

w celu zabezpieczenia swoich długich pozycji na rynku. Hedging jest podstawowym 

                                                           
15 Autor nieujawniony, Krótka sprzedaż. Broszura informacyjna, Giełda Papierów Warto-

ściowych w Warszawie, Warszawa 2006, s. 8.  
16 Szerzej na ten temat K. Mejszutowicz, Przykład arbitrażu z wykorzystaniem krótkiej sprze-

daży, materiały informacyjne GPW w Warszawie, Warszawa 2006. 
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motywem wykorzystywania krótkiej sprzedaży na rozwiniętych rynkach kapitało-

wych. Na polskim rynku kapitałowym tak jednak nie jest, o czym świadczą bardzo 

niskie obroty rynku sprzedaży krótkiej w ostatnich latach (wynikające w części jako 

skutek stabilnego trendu wzrostowego, ograniczającego działania spekulacyjne na 

tym rynku).  

Strategia inwestycyjna krótkiej sprzedaży jest koncepcją do pewnego stopnia 

(czyli w zakresie możliwości osiągania zysków gdy ceny akcji spadają) alternatyw-

ną wobec strategii wykorzystania instrumentów pochodnych, gdy inwestorzy kupują 

opcje przewidując spadek kursu. W porównaniu z krótką sprzedażą, opcja (ściślej 

opcja put) daje inwestorom następujące korzyści: wielkość potencjalnej straty jest 

mniejsza (ograniczona), wykorzystywany jest efekt dźwigni finansowej (co umożli-

wia osiągnięcie większego zwrotu z zainwestowanego kapitału) oraz wiąże (zamra-

ża) znacznie mniejszą ilość kapitału. Zaletą krótkiej sprzedaży w porównaniu  

z opcjami jest natomiast bezterminowość (brak automatycznego wygaśnięcia  

w określonym momencie)
17

.   

Wszystkie te zalety mogą być, zdaniem autorów, czynnikiem zachęcającym 

niefinansowe podmioty gospodarcze, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, do 

szerszego wykorzystywania krótkiej sprzedaży. Instrument ten, jak dotąd, niemal 

nieznany wśród nieprofesjonalnych polskich inwestorów, może być skutecznym 

narzędziem wspomagającym procesy zarządzania krótkookresowymi nadwyżkami 

środków pieniężnych w tych podmiotach. 

 

 

Podsumowanie 

 

1. Zakres wykorzystania instrumentu krótkiej sprzedaży przez polskie przedsię-

biorstwa warunkowany jest wieloma czynnikami o różnorodnym charakterze. 

Do najważniejszych grup czynników zaliczyć można:  

 uwarunkowania o charakterze ekonomicznym, zwłaszcza podstawowe wa-

dy i zalety tego instrumentu finansowego oraz główne ryzyka, związane  

z jego stosowaniem, 

 uwarunkowania o charakterze prawnym, wynikające z obowiązujących re-

gulacji prawnych dotyczących krótkiej sprzedaży,  

 uwarunkowania związane z poziomem rozwoju lokalnego rynku finanso-

wego, zwłaszcza podstawowe bariery wynikające z jego ograniczeń. 

2. Wykorzystywanie operacji krótkiej sprzedaży może stanowić – dla niefinan-

sowych podmiotów gospodarczych – istotne rozszerzenie stosowanego instru-

mentarium technik dokonywania inwestycji kapitałowych.  

3. Specyficzne dla operacji krótkiej sprzedaży ryzyka i niedogodności powodują, 

że zastosowanie tego instrumentu jako elementu inwestycji kapitałowych lub 

zabezpieczenia ryzyka musi być poprzedzone przygotowaniem się podmiotu 

do realizacji tego typu operacji finansowych (szkolenie, analizy, plan inwesty-

cyjny); powinny także być wykonywane z należytą ostrożnością. 

                                                           
17 H.B. Mayo, Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa 1997, s. 627.  
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SHORT SALE AS AN ELEMENT OF CAPITAL INVESTMENT  

OF THE ENTERPRISES 

 

Summary 

 

The article presents the possibilities of using the short sale as an investment instrument 

in polish companies. The mechanism of the short sale and the new polish regulations concern-

ing the question has been described.  The gains and risks of using the short in companies 

practice has also been analyzed by the author. 
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ARCHITEKTURA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM FUNKCJONUJĄCYCH 

W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY 
 

 

Streszczenie 

 

Współczesna polska gospodarka oparta jest w ponad 90% na średnich, małych 

i mikrofirmach. Rozwój tych firm w realny sposób przyczynia się do wzrostu go-

spodarczego a tym samym do poprawy warunków działania, tworząc równocześnie 

nowe miejsca pracy. Rozwój gospodarczy we współczesnej rzeczywistości, zależy  

w znacznym stopniu od umiejętności tworzenia i wykorzystania w praktyce wyni-

ków badań naukowych,  nowych koncepcji zarządzania i wynalazków. Są one jed-

nym ze źródeł przewagi konkurencyjnej. Edukacja, wiedza, badania oraz innowacje, 

tworzą tzw. trójkąt wiedzy, który stanowi koncepcję wytyczną dla kreatorów polity-

ki rozwojowej w Polsce. Kluczowym problemem tej koncepcji jest przemyślane, 

inteligentne i efektywne stymulowanie zmian warunków w otoczeniu małych i śred-

nich firm na takie, które byłyby najkorzystniejsze dla funkcjonowania ich modelu 

biznesowego. Umożliwia to tym firmom nie tylko ciągły rozwój, ale również wyko-

rzystanie pojawiających się szans i okazji.  

Zaprezentowanie koncepcji elastycznego dostosowania małych i średnich firm 

do współczesnych realiów życia społecznego i politycznego oraz gospodarki  opartej 

na wiedzy jest celem artykułu. Zaproponowana koncepcja wywodzi się z nurtu 

zrównoważonego rozwoju, który oparty jest na trzech rodzajach kapitału: ekono-

micznym, ludzkim i naturalnym. Ta kombinacja kapitałów występuje również  

w małych i średnich firmach, pozwalając na rozwój i adaptację do ciągle zmieniają-

cych się warunków otoczenia. Taka koncepcja kształtuje architekturę MŚP i ich 

harmonijny rozwój oparty na innowacyjności jako głównym czynniku w dochodze-

niu do zrównoważonego rozwoju. 

 

Słowa kluczowe:  konkurencja, sukces, wiedza, innowacyjność, kreatywność 

 

 

1. Koncepcja elastycznego dostosowania małych i średnich firm do zmian 

wygenerowanych przez gospodarkę opartą na wiedzy 

 

Coraz częściej przed małymi i średnimi firmami pojawia się nowe wyzwanie 

sygnalizujące, że i one powinny tworzyć innowacyjny system oparty na zarządzaniu 

wiedzą, sprowadzający się do umiejętnego kreowania wizji rozwoju tego sektora 
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oraz do zapewnienia warunków ciągłego reagowania na sygnały pojawiające się na 

rynku. MŚP powinny również wykreować zinstytucjonalizowany mechanizm prze-

kształcania wiedzy ukrytej w dostępną, przechowywania, udostępniania i aktualizo-

wania wiedzy
1
 oraz tworzenia, rozwijania i promowania innowacji. Zauważyć jed-

nak należy, że w Polsce tylko niewielki odsetek MŚP prowadzi działalność innowa-

cyjną a prawie żadne firmy tego sektora nie prowadzą działalności badawczo-

rozwojowej, tak potrzebnej w dobie globalizacji. Należy odnotować, że działalność 

rozwojowa MŚP wspierana jest przez wiele instytucji, między innymi przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która angażuje się, chociaż w niewielkim 

stopniu, w działalność badawczo-analityczną, mającą na celu identyfikację potrzeb 

liderów realizujących aktywny biznes
2
. Wykorzystanie wiedzy przy tworzeniu pro-

pozycji nowych instrumentów na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności ma 

zachęcić liderów zarządzających MŚP do rozpoczęcia inwestowania w obszar ba-

dawczo-rozwojowy B+R. Jest to dziedzina jeszcze mocno zaniedbana przez ten 

sektor działalności gospodarczej a przyczyna tkwi w niewielkim zainteresowaniu 

małych i średnich firm tą problematyką. Przedsiębiorcy średnich firm natomiast,  

a nawet niektóre małe firmy rodzinne, wykazują już zainteresowanie problematyką 

pozyskiwania wciąż aktualnej wiedzy i właściwego zarządzania nią, co pozwala im 

sprawniej zarządzać wszystkimi obszarami działalności firmy
3
. Z obserwacji oraz 

realizowanych wywiadów bezpośrednich z liderami 16 małych firm zlokalizowa-

nych na terenie województwa śląskiego, a wśród nich było 9 przedsiębiorstw nale-

żących do sektora turystyki, które włączyły wiedzę i zarządzanie wiedzą do swoich 

strategii, wynika że przyniosło to pozytywne skutki w postaci:  

 wzrostu efektywności procesów biznesowych, 

 większej integracji pracowników wokół określonych celów i wyższej ich mo-

tywacji, 

 większej sprawności w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.   

Pozwala to stwierdzić, że wiedza to umiejętność interpretowania informacji  

i nadawania im określonego, twórczego znaczenia w procesie rozwiązywania poja-

wiających się problemów, zwłaszcza w procesach tworzenia innowacji. Wszelkie 

procesy tworzenia innowacji wymagają określonego zasobu danych i informacji, 

które w kolejnych fazach przekształcane są w wiedzę potrzebną do rozwiązywania 

pojawiających się w działalności problemów. Pozyskiwanie i przechowywanie da-

nych oraz przekształcanie ich w informacje służy średnim i małym firmom do reali-

zacji wielu zmian organizacyjnych, technologicznych, informatycznych, jak również 

do  tworzenia sieci komunikacyjnych. Technologie informatyczne ułatwiają pozy-

skiwanie, przechowywanie i przetwarzanie ogromnej liczby danych w krótkim cza- 

                                                           
1 W. Grudzewski, I. Hejduk, Systemy zarządzania wiedzą – nowy paradygmat czy wyzwanie?, 

w: Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, red. I. Hejduk, Orgmasz, Warszawa 

2004.   
2 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, 

red. A. Wilmańska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyd. Naukowe ITE, 

Warszawa 2010.  
3 M. Górzański, W. Pander, P. Koć, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz 

MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006. 
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sie oraz przekształcenie ich w informacje. Nadawanie „znaczenia” tym informacjom 

pozostaje natomiast domeną człowieka, który przez współpracę z innymi ludźmi 

zwiększa swoje zdolności do tworzenia nowej wiedzy, stanowiącej podstawę do 

sprawnej i efektywnej działalności tak operacyjnej, jak i innowacyjnej. Skutkiem 

takich działań są również innowacje pozatechnologiczne wprowadzające nowe regu-

ły do działalności biznesowej, które mogą skutkować wzrostem wartości firmy  

i aktywną postawą w B+R, szczególnie wspieranych w gospodarce opartej na wie-

dzy. Pomoc w tym zakresie proponują instytucje otoczenia biznesowego, tak dla 

osób rozpoczynających działalność biznesową, jak i dla już umocowanych w prze-

strzeni biznesowej. Wsparcie to oparte jest na zindywidualizowanym podejściu do 

rozwiązywania problemów każdego podmiotu gospodarczego otwartego na przyję-

cie wiedzy, jako najważniejszego czynnika nowej koncepcji zarządzania firmą okre-

ślanej przez Garego Hamela i Billa Breena jako 2,0
4
. Wspieranie małych i średnich 

firm w dążeniu do osiągania wysokiego potencjału intelektualnego zgromadzonego 

w kapitale ludzkim i zdolnego do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, powinno być 

wynikiem aktywności badawczo-analitycznej, która pozwoli uzyskać przewagę 

konkurencyjną. Aktywność badawczo-rozwojowa wynika z dysponowania dużymi 

zasobami wiedzy ciągle odnawianymi i przekazywanymi pracownikom, którzy 

potencjał ten powinni wykorzystać, tworząc nowe możliwości do podejmowania 

działań ryzykownych szczególnie w zakresie inwestycji, jak i na niektórych rynkach 

zagranicznych
5
. Współczesny lider musi umieć rozpoznawać ryzyko w różnych 

obszarach działalności, np. operacyjne, społeczne, technologiczne, prawne, bizne-

sowe oraz wiedzieć jak sobie z nim dobrze radzić. Poznawać należy praktyczne 

reguły (mogą one być wynikiem prac analityczno-badawczych),  które pomogą 

liderom zdobywać wiedzę i informacje na temat ryzyka lepiej i szybciej niż konku-

rencji. Koncentrowanie badań nie tylko na podstawowych potrzebach sektora MŚP, 

ale również prowadzenie badań pogłębionych, diagnozujących potrzeby wsparcia  

w zakresie usług specjalistycznych powinno być zadaniem wielu instytucji wspiera-

jących aktywność biznesową tego sektora działalności gospodarczej. Instytucje te 

powinny popularyzować wśród MŚP prawidłowe rozumienie pojęcia zrównoważo-

nego rozwoju, które po wprowadzeniu do realnej działalności może zaowocować 

długoterminowymi efektami w postaci ciągłości gospodarczej oraz  umocnieniem 

tych firm na rynku.  

Dla prawidłowego rozwoju sektora mikro, małych i średnich firm należy 

przede wszystkim zbudować racjonalny system edukacyjny wspierający działalność 

biznesową. Jedną z możliwości jest zbudowanie u absolwentów szkół wyższych, 

średnich a nawet zawodowych trwałej wiedzy bazowej opartej na zdolności logicz-

nego myślenia i gotowości do permanentnego doskonalenia się. 

 

 

 

 

                                                           
4 G. Hamel, B. Breen, Zarządzanie jutra – Jakie jest twoje miejsce w przyszłości?, Wyd. 

Harvard Business School Press, 2010. 
5 Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2010, red. K.B. Matusiak, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.  
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2. Gospodarka oparta na wiedzy 

 

Terminy „gospodarka wiedzy”, „społeczeństwo wiedzy” są szeroko stosowane 

w pierwszej dekadzie XXI wieku. Uczeni już od około 40 lat dostrzegają oddziały-

wanie trendu kolejnych, po cywilizacji agrarnej i przemysłowo-mieszczańskiej, 

zmian cywilizacyjnych. Ich nośnikiem jest wiedza jako czynnik tworzenia wartości 

dodanej. Pojawienie się kapitału wiedzy uruchomiło nowe procesy gospodarcze  

i społeczne znamionujące nową cywilizację
6
. Wiedza ludzka pojawia się w procesie 

rozwoju osobniczego i społecznego. Jest ona wytworem ludzkiej świadomości  

i zmysłowych odczuć podświadomości utrwalonych w pamięci. Społeczeństwo 

wiedzy powinno charakteryzować się: koniecznością ustawicznego uczenia się, 

rozwojem sieciowych usług realizowanych przez małe a nawet mikrofirmy, dbało-

ścią o rozwój twórczych, innowacyjnych organizacji, generujących  kapitał intelek-

tualny. Kapitał intelektualny – określa się jako różnicę między wartością rynkową  

a wartością księgową firmy. Firmowy kapitał intelektualny niezależnie od tego czy 

jest to firma mikro, mała czy średnia, jest zawsze sumą komponentów, takich jak: 

zasób wiedzy będący w dyspozycji tych firm, doświadczenie oraz stosowana tech-

nologia, właściwe  stosunki  z klientami, a także umiejętności zawodowe pracowni-

ków tych firm. Budując swoją konkurencyjność  MŚP oraz mikrofirmy muszą umieć 

zadbać o poziom i rozwój czynników, które pozwolą im osiągnąć przewagę konku-

rencyjną. Najbardziej sprawne w zakresie osiągania przewagi konkurencyjnej MŚP 

charakteryzuje tak zwany dynamizm innowacyjny, czyli zdolność do dynamicznego 

wprowadzania innowacyjnych zmian we wszystkich obszarach ich działania, które 

są wymuszane w sposób ciągły przez otoczenie, współcześnie określane jako go-

spodarka oparta na wiedzy. 

Obecnie konkurencja między tymi firmami nie polega wyłącznie na wytwarza-

niu produktów o nowych właściwościach, których cechy można na ogół łatwo sko-

piować i po odpowiednich modyfikacjach wprowadzić na rynek jako własne. 

Współcześnie przewaga konkurencyjna powinna dotyczyć przewagi firmy w zaso-

bach wiedzy pracowników, której nie da się ani łatwo powielić, ani zaadaptować. 

Umożliwi to zdobycie i utrzymanie wysokiej efektywności w długim czasie, w któ-

rym  trwałość i pewność uznano za największe atuty współczesnego biznesu małych 

i średnich firm. 

 

  

3. Tworzenie portfeli służących uzyskaniu zmiennej  przewagi konkurencyj-

nej MŚP. 

 

Stabilna firma to zawsze wielki atut. Stabilność wpływa również na trwałą 

przewagę konkurencyjną, która pozostaje wyidealizowanym celem biznesowych 

strategów. Temu dążeniu często są  też podporządkowane narzędzia planistyczne na 

czele z analizą pięciu sił M. Portera. Na podstawie wieloletnich obserwacji sektora 

MŚP należy stwierdzić, że we współczesnej rzeczywistości dla większości małych 

                                                           
6 Gospodarka oparta na wiedzy – materiały do studiowania, red. B. Poskropko, Wyd. 

Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku 2011. 
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i średnich  firm przewaga na rynku  nie  trwa długo.  Firmy te chcąc  trwać i rozwi-

jać się, nie mogą już sobie pozwolić na to by przez długie miesiące opracowywać 

jedną długofalową strategię. Potrzebny jest im portfel wielu źródeł krótkotrwałej 

przewagi, które można szybko rozwijać, ale i równie szybko porzucać, czyli są 

to źródła zmienne w czasie. Najbardziej strategicznym wyzwaniem dla przedsię-

biorców tych firm nie jest zdobywanie i utrzymywanie długotrwałej przewagi kon-

kurencyjnej, ale trwałe tworzenie wartości w warunkach niestabilnego otoczenia. 

Wszystkie powyższe rozważania oparte na wieloletnich obserwacjach autorów sek-

tora małych i średnich firm w ich praktycznej działalności, pozwoliły na zapropo-

nowanie kilku rozwiązań, które mogą usprawnić tworzenie przez te firmy trwałej 

wartości. Często sposób osiągania przewagi konkurencyjnej przez MŚP jest oparty 

na analizie strategicznej, która nie może abstrahować od postaw i potrzeb klientów. 

Aby dokładnie dowiedzieć się, co wpływa na nastawienie klientów i ich zachowania 

większość firm sięga po ankiety, wywiady, grupy fokusowe lub badania etnogra-

ficzne. Kłopot polega na tym, że te metody, jak stwierdziło wielu analityków, bada-

czy i praktyków, nie są w pełni wiarygodne a czasami nawet trudne do realizacji. 

Problem polega na tym, że przywódcy biznesowi nie doceniają potęgi przy-

padku, który czasami pozwala  osiągnąć sukces w działalności biznesowej. Czę-

sto rady udzielane przywódcom biznesowym odnośnie do osiągania  przewagi kon-

kurencyjnej dotyczące strategii i zarządzania są już nieaktualne a czasami nawet 

całkowicie niewykonalne we współczesnej gospodarce, gdyż wyciągają w katego-

ryczny sposób wnioski z historii działalności tych przedsiębiorstw. Osiągają oni 

przeważnie przeciętne wyniki, które mogą być wyłącznie dziełem przypadku lub 

szczęśliwym zbiegiem okoliczności w konkretnym  czasie. Do tej pory mało kto jest 

w stanie udzielić wiarygodnej naukowo, uzasadnionej i praktycznie potwierdzonej 

odpowiedzi na pytania nurtujące wielu liderów MŚP. Zastanawiający jest jednak 

fakt, że niektóre MŚP pomimo wymienionych trudności osiągają długotrwałe sukce-

sy. W tym kontekście można postawić następujące pytania: 

 przy zastosowaniu jakich metod działania i technik zarządzania sukces ten 

osiągają, 

 według jakich kryteriów sukces ten należy identyfikować. 

Aby działalność prawidłowo rozpoznawać, należy ją dokładnie analizować  

i ocenić po to, aby ustalić jak można osiągać korzystne wyniki, które pozwalają 

odnieść wieloaspektowe sukcesy? Czym firmy te szczególnie różnią się od pozosta-

łych MŚP? Co robić, aby i inne firmy mogły  pójść w ich ślady? Dla wyjaśnienia tej 

sprawy autorzy przeprowadzili wiele wywiadów z liderami oraz menedżerami  

a nawet pracownikami 56 MŚP różnych branż między innymi turystycznej zlokali-

zowanych na terenie Polski południowej, które odnoszą sukces w trzech katego-

riach: finansowej, społecznej i środowiskowej. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły 

odkryć coś zdumiewającego: wiele różnorodnych decyzji, dzięki którym analizowa-

ne firmy zasłużyły na opinię najlepszych w środowisku sprowadza się do przestrze-

gania trzech podstawowych reguł: 

 „najpierw lepiej, potem taniej” – co oznacza, że podstawą walki konkuren-

cyjnej nie powinna być cena, lecz inne wyróżniające elementy, 

 „najpierw przychody potem koszty” – innymi słowy, zwiększenie przycho-

dów jest ważniejsze niż redukowanie kosztów, 



490 Brygida Grzeganek-Więcek, Dariusz Więcek 

 

 „nie ma żadnych innych reguł„ – dokonywały one wielu zmian, które były 

konieczne, aby możliwe było przestrzeganie dwóch pierwszych reguł. 

Powyższe reguły nie narzucają żadnych konkretnych zachowań  małym ani 

średnim  firmom. Nie można było nawet uznać zidentyfikowanych reguł  za bardzo 

ogólną strategię działania. Prostota tych reguł jest jednak pozorna. Wieloletnie suk-

cesy wybranych przez autorów do analizy małych a nawet średnich firm to przypad-

ki  rzadkie i trudne do osiągnięcia dla wielu pozostałych firm tego sektora, a znale-

zienie wykonalnej strategii, która byłaby zgodna z tymi regułami wymaga ogromnej 

wiedzy, kreatywności i elastyczności. Należy więc potraktować te reguły jako zało-

żenia, na których „firmy sukcesu” budują swoją wielkość, która może trwać nawet 

wiele lat. Jak stwierdzono w realizowanych przez autorów wywiadach, do „firm 

sukcesu” można było zaliczyć 41%  firm z badanej puli przedsiębiorstw. Pozostałe 

59% firm to te, które również chciałyby osiągnąć takie wyniki w sposób ciągły, ale 

nie wiedzą jak tego dokonać. Poszukują więc wiedzy i informacji jak osiągnąć trwa-

ły sukces podnoszący wartość firmy. Z 41% przebadanych firm sukcesu, 65% to 

małe firmy rodzinne. Pozostała grupa składała się w 26% z firm  małych o różnej 

strukturze własności a w 9% z mikrofirm działających w różnych branżach. Małe  

i mikrofirmy stanowiły 68% całej puli badanych firm. W średnich firmach, które 

stanowiły 32% całej analizowanej grupy, tylko 11% można było zaliczyć do „firm 

sukcesu”, które trwale ulokowały się na rynku. Wiedza jest jednym z tych zasobów, 

który pozwala firmom osiągać wielowymiarowe sukcesy. Należy z niej tylko umie-

jętnie korzystać. Zauważyli to również liderzy z wybranych  firm, które odniosły 

sukces. Pozyskiwali oni wciąż aktualną wiedzę i informacje z różnych źródeł, moni-

torowali na bieżąco sytuację wewnątrz i na zewnątrz firmy  oraz natychmiast wyko-

rzystywali każdy przypadek  i okazje, które pozwoliły  osiągnąć sukces w działalno-

ści biznesowej. Do trwałego sukcesu  potrzebny jest jednak portfel złożony z wielu 

źródeł, nawet krótkotrwałej przewagi, którą można szybko rozwijać i równie szybko 

porzucać. We współczesnej rzeczywistości duża elastyczność i szybka zmiana zasad 

działania według zidentyfikowanych reguł, to jedno ze źródeł sukcesu, jaki mogą 

osiągnąć również małe i średnie firmy. Ich  działalność jest bardziej elastyczna  

i adaptacyjna niż dużych przedsiębiorstw, co szybciej pozwala dostosować się do 

różnych źródeł tworzących przewagę konkurencyjną w sposób możliwie ciągły. 

Przez wiele lat, przyjmując teorię M. Portera, naukowcy uważali, że wobec braku 

uzupełniającej jednoznacznej i analitycznie zaawansowanej teorii badacze empi-

ryczni nie byli wstanie odkryć niczego więcej niż ogólne zależności między wyni-

kami firmy a zmiennymi, które uznawano za powiązane z nimi. Na bazie tych do-

ciekań ukształtowała się nowa koncepcja sukcesu oparta nie na jednym, ale na 

wieloaspektowych źródłach krótkotrwałej przewagi konkurencyjnej prowadzą-

cej do sukcesu. Przyjmując tę koncepcję, liderzy mogą zwiększyć prawdopodobień-

stwo osiągania wyjątkowych wyników przez firmy w dłuższym czasie. Aby zrozu-

mieć skąd biorą się wybitne wyniki działalności niektórych MŚP autorzy szukali  

w analizowanych firmach odpowiedzi na następujące pytania: 

 czy kluczem do sukcesu była koncentracja na klientach, 

 czy kluczem do sukcesu była innowacyjność,  
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 czy kluczem do sukcesu była skłonność do podejmowania ryzyka.  

Z analizy wynika, że odpowiedzi na powyższe pytania są negatywne. Należy 

jednak stwierdzić, że czynniki te występowały prawie we wszystkich analizowanych 

firmach, które uważano za „firmy sukcesu” W praktyce mogło okazać się, że do 

najbardziej rentownych czynników sukcesu można zaliczyć konkurowanie ceną lub, 

że głównym czynnikiem napędzającym dobre wyniki jest przywództwo kosztowe – 

stosowane w praktyce szczególnie małych firm. Rzeczywistość  jednak te założenia 

zweryfikowała negatywnie. Wróćmy więc do zidentyfikowanych trzech reguł,  któ-

rych realizacja może okazać się kluczem do sukcesu. Pierwsza reguła pozwoliła 

sformułować hasło „najpierw lepiej, potem taniej”. Każda firma musi dokonać 

wyboru – czy prowadzić walkę konkurencyjną głównie przy użyciu nieprzeciętnych 

korzyści pozacenowych, takich jak świetna marka, robiący wrażenie styl pracy opar-

ty na wiedzy, doskonała funkcjonalność produktu, jego trwałość lub wygoda jego 

użytkowania – czy też oferować produkty, które spełniają pod tym względem mini-

malnie akceptowalne standardy i będą przyciągać klientów niższymi cenami. Am-

bitni przedsiębiorcy i menedżerowie, którzy chcą zbudować „firmy sukcesu”  

w ogromnej większości wybierają pierwszy wariant. Przeciętniacy zaś prowadzą 

przeważnie rywalizację cenową. Chociaż pozycja zdobyta dzięki rywalizacji poza-

cenowej ma wiele zalet, wiążą się z nią jednak pewne niebezpieczeństwa. Firma 

prowadząca walkę konkurencyjną w innych wymiarach niż cenowy musi stale zwal-

czać konkurentów, którzy rozszyfrowali tę formułę działania. Imitatorzy mogą –  

w najlepszym wypadku – wprowadzać klientów w błąd i zacierać okupione ciężką 

pracą wyróżniki „gracza” o utrwalonej pozycji.  W najgorszej sytuacji mogą nawet 

odkryć lepszy sposób na sukces.  

 

 

4. Zagrożenia i korzyści z pozycji zdobytej dzięki rywalizacji pozacenowej.      

 

Trzeba też być świadomym zagrożenia destabilizacji rynku. Narzucanie wyż-

szych cen w dążeniu do osiągnięcia lepszej marży brutto tworzy szanse dla rywali  

w mniej wymagających segmentach rynku i stanowi pożywkę dla potencjonalnych 

twórców przełomowych innowacji, którzy oferują produkty tańsze, ale wystarczają-

co dobre. Należy także podać wskazówkę dla potencjalnych twórców przełomowych 

innowacji – najskuteczniejsi i najrentowniejsi będą podejmować próbę destrukcji 

rynku a jednocześnie będą przestrzegać zidentyfikowanych trzech reguł.  

Drugą regułą jest zasada działania prowadząca do sukcesu: najpierw przy-

chody a potem koszty. Małe i średnie firmy muszą nie tylko tworzyć wartość, ale 

też przechwytywać ją w formie zysków. Imponujące zyski przytłaczającej większo-

ści „firm sukcesu” biorą się stąd, że uzyskują większe przychody niż rywale dzięki 

stosowaniu wyższych cen lub osiąganiu większego wolumenu sprzedaży. Bardzo 

rzadko źródłem wyjątkowej rentowności  jest przywództwo kosztowe. Nie ma nic 

zaskakującego w tym, że wyższe ceny  oznaczają lepsze zyski, jednak zaskakujący 

jest fakt w jak wielu różnych kontekstach biznesowych firmy prowadzą swoją dzia-

łalność na podstawie tej strategii.  

Trzecia reguła jest następująca: nie ma żadnych innych reguł. Ta zasada ma 

zwrócić uwagę na niewygodną (lub wyzwalającą) prawdę, że dążąc do wyjątkowej 
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rentowności, należy się kierować przede wszystkim dwoma pierwszymi regułami. 

Analizując wszystkie pozostałe czynniki  determinujące wyniki firmy – takie jak: 

doskonałość operacyjna, tworzenie, gromadzenie, przechowywanie i dzielenie się 

wiedzą i informacjami, jak i budowanie kapitału intelektualnego, system wynagro-

dzeń,  styl przywództwa, etyka i kultura organizacyjna i tak dalej – zauważono 

ogromne rozbieżności między firmami we wszystkich kategoriach wyników. Nie ma 

wątpliwości, że te i inne elementy wpływają na wyniki firmy, ale nie można też było 

ustalić żadnych spójnych wzorców tłumaczących jaki to wpływ.  

Co ważniejsze, znaleźliśmy pojedyncze firmy z grupy rodzinnych, które pozo-

stawały „firmą sukcesu” chociaż zmieniały podejście do wielu najważniejszych 

kwestii determinujących wyniki. Dlaczego? Otóż wprowadzane przez nie zmiany 

pomagały im przestrzegać  pierwszej i drugiej reguły. Innymi słowy, najskuteczniej-

sze firmy są niezwykle konsekwentne w poszukiwaniu dla siebie pozycji rynkowej, 

która nie jest oparta na niskich cenach i w stosowaniu formuły rentowności opartej 

na zwiększeniu przychodów, natomiast w pozostałych wymiarach pozwalają sobie 

na pełną dowolność. Brak innych reguł nie zwalnia jednak od myślenia. Lider 

jest nadal odpowiedzialny za aktywne i elastyczne poszukiwanie sposobów prze-

strzegania zasad w wypadku potencjalnie bolesnych zmian w otoczeniu konkuren-

cyjnym. Trzeba być ogromnie kreatywnym, aby pozostać wiernym dwóm pierw-

szym regułom. W niektórych analizowanych średnich firmach zaobserwowano 

wzrost inwestycji kapitałowych oraz rozszerzenie portfela klientów. Jednak wszyst-

kie te kroki służą realizacji zasady: najpierw lepiej potem taniej. Zauważyć należy, 

że niekoniecznie musi istnieć związek między tym, w jaki sposób firma wytwarza 

wartość, a tym jak ją przechwytuje. Chociaż trudno sobie wyobrazić, aby firma 

prowadząca rywalizację cenową zarabiała dzięki stosowaniu wyższych cen, to każda 

inna kombinacja pozycji konkurencyjnej i formuły rentowności jest co najmniej 

teoretycznie możliwa. Jak już zostało powiedziane, pozycja zdobyta dzięki rywali-

zacji pozacenowej zazwyczaj idzie w parze z wyższymi cenami lub z większym 

wolumenem sprzedaży. W teorii firma, która nie koncentruje się na cenie, może 

mimo to osiągnąć rentowność dzięki niższym kosztom, ale w praktyce trudno zna-

leźć takie przypadki. Pozycja konkurencyjna oparta na niskich cenach (wynikająca 

ze stosowania reguły „najpierw taniej potem lepiej”) mogłaby zapewnić firmie taki 

wolumen sprzedaży, który gwarantowałby jej wysoki poziom wykorzystania akty-

wów a w efekcie doskonałą rentowność zgodnie z regułą („najpierw przychody, 

potem koszty”). Jednak taka kombinacja również w trakcie analizowania tych firm 

nie została zidentyfikowana
7
. 

 

Podsumowanie 

 

Realizowane badania pokazują, że firmy budujące pozycję na niższych cenach 

zazwyczaj osiągają rentowność dzięki niższym kosztom. Kiedy jednak firmy pro-

wadzą rywalizację cenową muszą zawsze liczyć się z tym, że w końcu trafią na 

                                                           
7 Koncepcja 3 reguł opracowana została przez autorów na podstawie artykułu M.E. Raynor,  

M. Ahmed, Trzy reguły dla firm które chcą być wybitne, Harvard Business Review Polska,  

XI 2013. 
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jeszcze tańszego konkurenta. Aby firmy mogły  stosować wymienione w opracowa-

niu trzy reguły, muszą najpierw dokładnie zrozumieć własną pozycję konkurencyjną 

i formułę rentowności. Doświadczenie pokazuje, że wielu przedsiębiorcom jak  

i menedżerom wyższego szczebla, szczególnie w średnich firmach, brakuje jasności 

w tej kwestii, głównie dlatego, że małe i średnie firmy  zazwyczaj kładą zbyt duży 

nacisk na porównanie swojej obecnej sytuacji do wyników historycznych  

i widząc poprawę, często od razu deklarują zwycięstwo. Zapominają przy tym, że 

prowadzą walkę konkurencyjną wyłącznie z obecnymi rywalami. Analiza porów-

nawcza (benchmarking) bywa w tym wypadku pomocna, ale często sprowadza się 

jedynie do porównań w jednym wymiarze. Firmy pytają np.: czy nasz produkt jest 

trwalszy – zamiast skupić się na dogłębnej analizie współzależności między wszyst-

kimi wymiarami efektywności oraz na tym, jak wpływają na nią – czasami słabo 

widoczne – kolizje licznych czynników rentowności. Kiedy następnym razem firma 

będzie musiała rozdzielić deficytowe zasoby między kilka konkurencyjnych inicja-

tyw o priorytetowym znaczeniu, należy się wówczas zastanowić, które z nich naj-

bardziej wzmocnią pozacenowe filary tej propozycji i pozwolą na zastosowanie 

wyższych  cen lub na  zwiększenie wolumenu sprzedaży. Właśnie takie projekty 

należy wybierać. Jeśli, np. program poprawiania efektywności operacyjnej polega 

głównie na obcinaniu kosztów, natomiast prace innowacyjne mają na celu przede 

wszystkim odróżnienie się od konkurencji, należy postawić na innowacje. Podobnie, 

jeśli celem wysiłków służb operacyjnych w firmie jest zdystansowanie rywali (kon-

kurentów) pod względem poziomu obsługi klientów należy wprowadzić innowacje, 

które  pozwolą robić to samo taniej. W sektorze małych i średnich firm często zda-

rzają się przejęcia i fuzje. Należy więc na to również zwrócić uwagę w aspekcie 

osiąganych korzyści.  Trzeba dokładnie monitorować otoczenie, czy nie pojawia się 

okazja do jakiegoś uzasadnionego przejęcia, które pozwoli na osiągnięcie korzyści 

skali. Należy się też zastanowić czy można mówić o szansie na rozszerzenie i wyko-

rzystanie potencjału wzrostu, wynikającego z pozycji, którą firma zajmuje na do-

tychczas obsługiwanych rynkach, a którą osiągnęła dzięki konkurencji pozaceno-

wej? W pierwszym przypadku przejęcie może okazać się dobrym czy nawet ko-

niecznym pomysłem, aby utrzymać swoją pozycję, ale w takiej sytuacji nie należy 

liczyć na ponadprzeciętne wyniki, jeśli nie zachodzą inne przesłanki.  

Stosowanie przez MŚP zidentyfikowanych reguł może być dobrym antidotum 

na podążanie za głosem intuicji czy to w postaci wizji jednego lidera, czy zbiorowe-

go przeczucia zespołu zarządzającego wyższego szczebla (któremu często towarzy-

szy racjonalizacja post hoc)
8
. Kiedy okoliczności są zagmatwane a dane nie jedno-

znaczne, co zdarza się dość często, potrzebne są reguły, aby mieć pewność, że inter-

pretacja danych odbywa się w sposób, który zwiększa prawdopodobieństwo osią-

gnięcia pożądanych wyników. Kiedy klienci nie chcą już płacić firmie za najnowsze 

innowacje i zyski netto zaczynają spadać, bardzo łatwo jest poprawić wskaźniki 

finansowe przez cięcie kosztów. Wielu przedsiębiorców i menedżerów od dawna 

uważa to za błąd, a jednak popełniają go kierując się mylnym, lecz powszechnym 

przeświadczeniem, że cięcie kosztów daje szybsze, lepiej widoczne i bardziej prze-

                                                           
8 Post hoc – to błąd logiczny polegający na wyciąganiu fałszywego wniosku o relacjach 

przyczynowo-skutkowych ze zwykłego następstwa dwóch zdarzeń w czasie.  
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widywalne rezultaty. W praktyce kiedy przedsiębiorcy lub menedżerowie poczują 

czasem presję, by pójść tą drogą, realizowane przez autorów badania mogą ewentu-

alnie pomóc im w udowodnieniu, że z reguły redukcja kosztów i aktywów nie pro-

wadzi do osiągania naprawdę wybitnych wyników z działalności, na które trzeba 

sobie po prostu zapracować. Wyjątkowe firmy, które były przedmiotem badań  

zazwyczaj akceptowały wyższe koszty jako cenę za doskonałość. Prawdę mówiąc, 

wiele z nich zasmakowało w wydatkach na inwestycje rozwojowe. Z obserwacji 

wynika, że nawet małe firmy, a szczególnie rodzinne, przez dłuższy czas inwestują 

sporo zasobów w tworzenie wartości pozacenowej, co pozwala na osiąganie wyż-

szych przychodów. Zauważyć można, że odnoszące sukcesy firmy nie uginają się 

pod presją silnych argumentów o konieczności krótkoterminowych cięć kosztów  

i wycofania się z inwestycji. Prowadzi to bowiem najczęściej do wyniszczenia firmy 

a nie do sukcesu, na czym właścicielom najbardziej zależy. 
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ARCHITECTURE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OPERATING IN 

THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY 

 

Summary 

 

90% of the economy of contemporary Poland is based in on medium, small and micro 

companies. Development of these companies is contributing to the economic growth and  

improvement of operating conditions within the Polish economy ipso facto  creating  new 

employment opportunities. Today, economic growth depends largely on the ability to apply 

research results and innovative management concepts. They are one of the sources of compet-

itive advantage. Education, knowledge, research and innovation create the ,,triangle of know-

ledge” that is the leading concept in Polish development policy. Effective and intelligent 
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stimulation of changes in the business environment in the direction positive for the business 

model of small and medium companies, is the key task in the process of applying this con-

cept. It makes possible not only constant development of firms but also allows for taking 

advantage of  chances and opportunities.  Presentation of the concept of flexible adjustment of 

small and medium companies to contemporary social and political live as well as to the know-

ledge based economy, is the objective of this article.  This concept originated in sustainable 

development idea, that is based on three kinds of capital: economic, human and natural. This 

combination of capitals, found also in SMEs, is allowing them to adopt to constantly changing 

conditions of the environment.    

 

Keywords: competition, success, knowledge, innovativeness, creativity 
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PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE W SEGMENCIE  

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

Przedsiębiorstwa mikro wykorzystują  tylko podstawowe instrumenty rozlicze-

niowe do regulowania płatności. Płatności bezgotówkowe stanowią około 75% ogó-

łu płatności realizowanych przez firmy. Udział płatności kartami służbowymi  

w ogóle płatności bezgotówkowych nie przekracza jednak 25%. Coraz częściej 

przedsiębiorcy mikro korzystają z prywatnych rachunków w regulowaniu płatności 

służbowych. W segmencie mikrofirm istnieją grupy niemal wykluczone lub samo-

wykluczone z obrotu bezgotówkowego (około 10%). Przybywa firm mających fi-

zyczne i technologiczne możliwości realizowania płatności bezgotówkowych jednak 

w praktyce gospodarczej nie następuje upowszechnienie w korzystaniu z tych usług. 

Źródłem danych były informacje pochodzące z badań własnych zrealizowanych  

w ramach projektu „Audyt Bankowości Mikroprzedsiębiorstw 2013” przez TNS 

Polska. Badanie realizowano metodą CAPI wywiadu bezpośredniego wspomagane-

go komputerowo w okresie lipiec–listopad 2013 roku, obejmując próbę N = 600 

mikrofirm. 

 

Słowa kluczowe: płatności bezgotówkowe, obrót bezgotówkowy, micro-enterprises 

 

 

Wprowadzenie 

 

Standardy bankowych usług rozliczeniowych adresowanych do przedsię-

biorstw mikro, małych i średnich w Polsce z powodzeniem dorównują obserwowa-

nym w  krajach Europy Zachodniej
1
. Pod względem standardów technologicznych, 

banki w Polsce także stale implementują rozwiązania, które wychodzą naprzeciw 

oczekiwaniom przedsiębiorców, a niejednokrotnie kreują określone standardy ko-

rzystania z usług banków.  

W potocznej opinii polscy przedsiębiorcy powszechnie korzystają z rozliczeń 

bezgotówkowych
2
. W firmach kluczowe znaczenie przypisywane jest bankowości 

                                                           
1 Ch. Skinner, The future of banking in a globalised Word, John Wiley & Sons, Ltd, Chiche-

ster 2007, s. 76–84. 
2 NETB@NK - bankowość internetowa i płatności. ZBP II kw. 2013, Warszawa, s. 8. 
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internetowej
3
, z której korzysta osiem na dziesięć firm mikro oraz firm małych. 

Uwagę zwraca jednak marginalizowanie zagadnienia korzystania z kart płatniczych 

przez firmy mikro, małe i średnie
4
. Nie inaczej jest w wypadku innych, „bardziej 

nowoczesnych” elektronicznych usług płatniczych, związanych z wykorzystaniem 

bankowości mobilnej.  

Visa Europe szacuje, że płatności bezgotówkowe w segmencie przedsiębiorstw 

sięgają około 70% wszystkich płatności, przy czym ok. 49% firmowych płatności 

MŚP wykonują przy użyciu przelewów bankowości internetowej, ok. 23% kartami  

i ok. 29% w gotówce
5
. 

Istnieją jednak duże dysproporcje w standardach i kulturze korzystania z elek-

tronicznych usług płatniczych przez firmy w Polsce. Segment mikrofirm jest silnie 

zróżnicowany pod względem zaangażowania w korzystanie z oferty bankowej, po-

cząwszy od firm znających i wykorzystujących bardzo duży zakres usług banko-

wych, do przedsiębiorców stosunkowo niewiele wiedzących o produktach banko-

wych i w niewielkim stopniu je wykorzystujących
6
. Przedsiębiorcy korzystają jedy-

nie z podstawowego wachlarza produktów oferowanych przez banki. Z przeprowa-

dzonych badań wynika, że statystycznie przeciętna mikrofirma w 2013 roku korzy-

stała z 2,4 produktu bankowego, a małe przedsiębiorstwo średnio z 2,9 produkta. 

Najczęściej jest to rachunek bieżący, karta debetowa oraz kredyt obrotowy. Trady-

cyjnie jedną z głównych linii podziału pozostaje wielkość firmy.   

Stosunkowo powszechna jest również opinia, że coraz częściej firmy mikro 

oraz małe wykorzystują do płatności bankowość internetową oraz karty
7
. Coraz 

częściej, nie oznacza jednak, że używanie służbowych kart płatniczych czy też ban-

kowości internetowej jest powszechne
8
. Zgodnie z opinią ZBP notowany jest syste-

matyczny wzrost liczby wydawanych kart płatniczych oraz liczby umów  

dotyczących prowadzenia rachunku firmowego z dostępem do bankowości interne-

towej
9
. Przedsiębiorcy prowadzący firmy mikro oraz małe jednak stosunkowo po-

woli  implementują te rozwiązania w codziennym prowadzeniu biznesu.  

Przedstawiciele środowiska bankowego i sami przedsiębiorcy dostrzegają licz-

ne bariery stojące przed popularyzacją usług obrotu bezgotówkowego w relacji 

przedsiębiorca vs. przedsiębiorca (B2B). Ogół tych uwarunkowań najczęściej klasy-

fikowany jest jako bariery istniejące po stronie banków, bariery po stronie przedsię-

biorców, bariery związane z infrastrukturą umożliwiającą popularyzację obrotu 

                                                           
3 M. Idzik, Building competitiveness through cooperation of entrepreneurs with banks, Re-

search Papers of Wroclaw University of Economics nr 158, Wrocław 2011, s. 966–979. 
4 Małe i średnie firmy coraz bardziej lubią obrót bezgotówkowy!, www.kartyonline.net 

(14.10.2010). 
5 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce coraz częściej wykorzystują do płatności 

bankowość internetową oraz karty, Visa Europe, Warszawa 2013, s. 3. 
6 M. Idzik, Contemporary problem of financing the micro-, small land medium-sized enter-

prises as well as their development, Research Papers of Wroclaw University of Economics nr 

158, Wrocław 2011, s. 124–137.  
7 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce…, s. 3. 
8 eHandel B2B w Polsce, Arthur Andersen, I-Metria. Warszawa 2013, s. 5. 
9 NETB@NK - bankowość internetowa i płatności…, s. 8. 
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bezgotówkowego oraz bariery związane z makro- i mikroekonomicznymi uwarun-

kowaniami funkcjonowania firm.  

Celem artykułu jest ocena skali oraz identyfikacja wybranych uwarunkowań 

korzystania przez firmy mikro z elektronicznych sposobów realizacji płatności. 

Posztukowano odpowiedzi na pytania: jaka jest skala korzystania z bezgotówko-

wych sposobów realizacji płatności, takich jak służbowe karty płatnicze, zlecenia  

w ramach bankowości internetowej czy też bankowości mobilnej? Innym pytaniem 

jest, jakie są po stronie przedsiębiorców kluczowe motywacje i bariery związane  

z korzystaniem z kart bankowych, bankowości internetowej czy też mobilnej? Za-

gadnienia te są istotne, ponieważ rozwój obrotu bezgotówkowego przynosi korzyści 

zarówno dla samych przedsiębiorstw, jak i państwa, gospodarki i społeczeństwa
10

. 

 

 

Metodyka badań 

 

Do realizacji celu pracy wykorzystano źródła pierwotne oraz wtórne. Podsta-

wowym źródłem danych były informacje pochodzące z badań własnych zrealizowa-

nych w ramach projektu „Audyt Bankowości Mikroprzedsiębiorstw 2013” przez 

TNS Polska. Badanie realizowano metodą CAPI wywiadu bezpośredniego wspoma-

ganego komputerowo. Badanie zrealizowano od lipca do listopada 2013 roku obej-

mując próbę N = 600 mikrofirm. Badaniem objęto reprezentatywną ogólnopolską 

losowo dobraną próbę kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstwami. Wywiady 

prowadzono z właścicielem firmy lub osobą odpowiedzialną za gospodarkę finan-

sową w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo mikro zatrudnia nie więcej niż 10 osób 

i ma roczny przychód netto poniżej 2 mln euro lub sumę aktywów w bilansie rocz-

nym poniżej 2 mln euro
11

. Podstawowymi kryteriami podziału populacji była cha-

rakterystyka branżowa przedsiębiorstwa, wielkość podmiotu mierzona liczbą za-

trudnionych pracowników,  lokalizacja ze względu na województwo. Analiza staty-

styczna obejmowała wskaźniki struktury oraz nieparametryczny test chi kwadrat. 

 

 

Korzystanie z debetowych oraz kredytowych kart bankowych 

 

W IV kwartale 2013 roku 60% menedżerów/właścicieli firm mikro deklarowa-

ło, że w ich firmie korzysta się z kart debetowych wydanych do rachunku firmowe-

go, 17% przedsiębiorców mikro korzystało aktywnie z kart kredytowych. W małych 

firmach odsetek ten wynosił odpowiednio 55% dla kart debetowych oraz 22% dla 

kart kredytowych
12

.  Dla porównania z badań zrealizowanych przez Visa Europe 

                                                           
10 J. Górka, Koszty społeczne i prywatne instrumentów płatniczych, NBP, Warszawa, styczeń 

2009 r. s. 9. 
11 Na podstawie wyników badań opracowano raport Audyt Bankowości mikrofirm 2013. 
12 Dla porównania na rynku bankowości detalicznej z kart debetowych w IV kw. 2013 r. 

korzystało 73% klientów banków (51% ogółu społeczeństwa w wieku 15 lat i więcej), z kart 

kredytowych odpowiednio 17% i 9%. W latach 2010–2013 penetracja kart debetowych wzro-

sła z 71% do 73% w przypadku klientów banków oraz z 41% do 51% wśród ogółu społeczeń-

stwa w wieku 15 lat i więcej. 
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(realizowanych na firmach MŚP) wynika, że 67% MŚP używa do płacenia kart 

firmowych.  

W Polsce w 2013 roku było w obrocie 1330 tys. kart służbowych, z czego ok. 

900 tys. to karty Visa. W stosunku do ogólnej liczby wydanych kart, która na koniec 

II kwartału 2013 roku wynosiła 34,4 mln, to jednak nadal znikomy odsetek. Prze-

ciętnie w grupie firm korzystających ze służbowych kart debetowych na jedną firmę 

mikro przypada 1,3 karty, 2,1 przeciętnie na firmę małą oraz 4,1 karty na firmę 

średnią. W wypadku kart kredytowych wartości te wynoszą odpowiednio 1,4; 2,0; 

3,8.  W ocenie Visa Europe, 33% respondentów używa kart służbowych do płatno-

ści częściej niż 5 lat temu.  

Korzystanie z kart przedpłaconych w mikroprzedsiębiorstwach ma marginalną 

skalę, z tego rozwiązania korzysta zaledwie 1%, w grupie firm średnich 2% z nich. 

Dla porównania w 2010 roku 51% firm mikro oraz 50% firm małych deklarowało 

korzystanie z kart debetowych wydanych do rachunku firmy
13

, w okresie trzech lat 

nastąpił wzrost odpowiednio o 9 i 5 pkt proc. Odmienny kierunek zmian dokonał się 

w odniesieniu do kart kredytowych, których przedsiębiorcy w ostatnich trzech latach 

wyzbywali się samodzielnie bądź z inicjatywy banków. W 2010 roku 35% firm 

mikro oraz 39% firm małych korzystało z kart kredytowych, w 2013 roku jest to 

odpowiednio 17% i 22%.  

Karta kredytowa w ocenie przedsiębiorców mikro okazała się rozwiązaniem 

znacznie korzystniejszym od zwykłego kredytu obrotowego (z którego w tym czasie 

korzystało 18% mikrofirm) szczególnie ze względu na natychmiastowy dostęp do 

gotówki oraz możliwość finansowania bieżących potrzeb. O kartę kredytową przed-

siębiorcy mogli się również ubiegać, kiedy firma nie miała rachunku w danym ban-

ku. 

Minione trzy lata to bez wątpienia regres w rozwoju rynku kart kredytowych 

dedykowanych firmom mikro oraz małym. Przedsiębiorcy mikro chętnie korzystali  

z firmowej karty kredytowej, dostrzegając korzyści z tego wynikające. Jeżeli spłata 

kredytu każdorazowo następowała w okresie bezodsetkowym, wówczas uzyskiwali 

w zasadzie darmowe źródło krótkoterminowego finansowania bieżącej działalności. 

Co ważne, wszelkie wydatki związane z firmową kartą można było również zaliczyć 

do kosztów uzyskania przychodu. Zmiana strategii banków, zaostrzenie kryteriów 

wydawania kart kredytowych w latach 2010–2013 zaowocowała znaczącym spad-

kiem wykorzystania kart kredytowych w bieżącym finansowaniu działalności przed-

siębiorstw mikro.  

Obraz tego zjawiska jest konsekwencją niedostosowanej oferty bankowej adre-

sowanej do przedsiębiorców mikro oraz preferencji przedsiębiorców dotyczących 

zarządzania finansami. Na mikroprzedsiębiorcę należy dlatego spojrzeć komplek-

sowo, jako na detalicznego klienta banku oraz klienta banku będącego przedsiębior-

cą. W tym wypadku obraz korzystania z kart jest inny, trzy czwarte (71%) mikro-

przedsiębiorców aktywnie korzysta z kart debetowych wydanych do ich pry-

                                                           
13 M. Idzik, Contemporary problem of financing…, s. 124–137.  
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watnego rachunku, a 43% używa kart kredytowych, realizując płatności związane  

z funkcjonowaniem ich  firmy oraz płatności, wynikające z prywatnych potrzeb ich 

gospodarstwa domowego.  

Ogólnie przedsiębiorcy mikro są otwarci na korzystanie z kart bankowych,  

a głównymi motywatorami są
14

: wygoda (87%), bezpieczeństwo transakcji w po-

równaniu z transakcjami gotówkowymi (73%), kontrola i ograniczenie wydatków 

pracowników (25%). Pozostałe motywy, np. programy lojalnościowe, dodatkowe 

usługi finansowe czy zniżki mają marginalne znaczenie. Z kolei w grupie przedsię-

biorców niekorzystających z kart, głównymi powodami były brak takiej potrzeby 

(62%), obawa przed kradzieżą środków z konta bankowego (54%), brak punktów,  

w których można uregulować w ten sposób płatność (46%). Bariery korzystania  

z kart wśród przedsiębiorców są bardzo zbliżone do obserwowanych w wypadku 

indywidualnych klientów banków stroniących od kart bankowych.  

Zgodnie z badaniami Visa Europe, 50% MŚP uważa, że karty są łatwe w uży-

ciu, 47% uznaje je za bezpieczny sposób płacenia, zaś 46% jest zdania, że to nowo-

czesny sposób prowadzenia biznesu. Połowa przedsiębiorców (50%) MŚP uważa, że 

karty pomagają w oddzielaniu wydatków firmowych od prywatnych. 

W przypadku mikroprzedsiębiorców w Polsce, problemem nie jest odpowiedź 

na pytanie czy korzystać, czy też nie z karty bankowej, a raczej pytanie, z której 

karty korzystać, tj. wydanej do rachunku firmowego, czy też wydanej do rachunku 

prywatnego. Popularność korzystania z kart debetowych wydawanych do rachunku 

przedsiębiorstwa jest determinowana różnorodnymi czynnikami o charakterze ze-

wnętrznym (obowiązujący stan prawny w tym zakresie, poziom rozwoju gospo-

darczego kraju, poziom krajowej infrastruktury płatniczej), a także determinantami  

o charakterze wewnętrznym (forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa, jego 

wielkość, okres funkcjonowania na rynku, branża, motywy, zwyczaje, postawy 

przedsiębiorców wobec instytucji finansowych, a także otwartość na innowacje).  

W tym katalogu szczególną rolę odgrywają jednak motywy i zwyczaje przedsiębior-

ców wobec zarządzania finansami w firmie. W firmach mikro oraz części firm ma-

łych, finanse firmy oraz finanse osobiste właściciela niejednokrotnie silnie się prze-

nikają. Zwracają na to uwagę przedstawiciele sektora bankowego, wskazując brak 

rozgraniczenia finansów firmy i finansów gospodarstwa domowego jako ważną 

przeszkodę, np. w ocenie wiarygodności i potencjału firmy w sytuacji ubiegania się 

o kredyt
15

.  

Zjawisko braku wyraźnego rozgraniczenia finansów firmy oraz finansów oso-

bistych przedsiębiorcy skutkuje wyborami poszczególnych funkcjonalności z ra-

chunku firmowego lub z rachunku prywatnego.  Z badań Visa Europe wynika, że 

przedsiębiorcy segmentu mikro oraz MŚP, wykorzystują karty służbowe w ograni-

czony sposób m.in. ze względu na brak wystarczającej wiedzy na temat korzyści dla 

firmy płynących z posługiwania się nimi. Innym wymiarem jest aspekt ekonomicz-

ny. Osoby fizyczne za kartę płatniczą najczęściej nic nie płacą. W wypadku kart 

                                                           
14 Polski sektor MŚP przyzwyczaja się do pieniądza w „plastiku” www.banki.pl (14.06.2010). 
15 M. Idzik, Contemporary problem of financing…, s. 124–137. 
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dołączonych do kont firmowych najczęściej naliczane są opłaty znacznie wyższe  

w stosunku do opłat pobieranych od klientów indywidualnych
16

. 

Weryfikacja testem chi kwadrat (χ
2
) wskazała również na istotną zależność 

między lokalizacją podmiotu a korzystaniem z karty firmowej. Przedsiębiorstwa 

działające w miastach dwa razy częściej korzystały z tego rodzaju usługi bankowej 

niż mikrofirmy zlokalizowane na obszarach wiejskich. Wynika to z faktu, że znacz-

na część punktów handlowo-usługowych na terenach niezurbanizowanych nie ak-

ceptuje jeszcze kart płatniczych (mniej terminali POS). Badania wykazały także, że 

z kart płatniczych częściej korzystali klienci banków komercyjnych niż spółdzielni 

bankowych. 

Interesujące wnioski dotyczące uwarunkowań korzystania z kart służbowych 

wynikają z badania Visa Europe. Wprawdzie badanie dotyczyło tylko małych  

i średnich firm, jego autorzy podkreślają, że trendem prekursywnym, kształtującym 

kulturę korzystania z kart służbowych jest upowszechnienie korzystania przez 

przedsiębiorców z bankowości internetowej. Badanie wykazało także, że małe  

i średnie przedsiębiorstwa uważają gotówkę za coraz bardziej uciążliwą w zarządza-

niu. Z kolei karty firmowe są postrzegane jako właściwy i nowoczesny sposób pro-

wadzenia biznesu. Wzrostowi popularności debetowych kart służbowych w sektorze 

MŚP sprzyja upowszechnianie się bankowości internetowej. Z bankowości interne-

towej korzysta 80% MŚP. 70% badanych uważa, że jest ona łatwa w użyciu, 62%, 

że to nowoczesny sposób prowadzenia biznesu, a 53%, że to bezpieczna metoda 

płacenia. Z kolei 67% MŚP używa do płacenia kart firmowych. 50% MŚP uważa, że 

karty są łatwe w użyciu, 47% uznaje je za bezpieczny sposób płacenia, zaś 46% jest 

zdania, że to nowoczesny sposób prowadzenia biznesu. W jednej kategorii respon-

denci widzą przewagę kart nad bankowością internetową. 50% MŚP uważa, że karty 

pomagają w oddzielaniu wydatków firmowych od prywatnych, podczas gdy 38% 

jest takiego zdania o bankowości internetowej
17

. 

Zakładając prawdziwość tej tezy jedną z kluczowych barier okazuje się sam 

fakt braku dostępu lub zupełny brak zwyczaju korzystania z internetu. Dla przykła-

du, zrealizowane badania ujawniają, że 15% mikrofirm nie posługuje się w swojej 

działalności korespondencją e-mail, sprzedaż swoich produktów przez internet pro-

wadzi 20%, produkty i usługi przez internet zakupuje 28% mikrofirm, a 9% mikro-

firm w ogóle nie korzysta z internetu.  

Wbrew niektórym przewidywaniom, oferta pakietowa traktowana jest jako 

optymalna tylko przez pewną grupę instytucjonalnych klientów banków. Wyjaśnie-

nia tego zjawiska należy szukać w zróżnicowanym zaawansowaniu i zapotrzebowa-

niu na usługi bankowe, jak również silnej, u znacznej części przedsiębiorców, po-

trzebie traktowania ich przez banki w sposób indywidualny
18

. Niejednokrotnie 

przyjmuje się, że wyznacznikiem rodzaju oferty są realizowane przez firmy przy-

chody do wysokości 3,5 mln zł. W tym świetle segment firm mikro często w ban-

kach 

                                                           
16 www.banki.pl. 
17 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce…, s. 3. 
18 D. Blanchflower, P. Levine, D. Zimmerman, Discrimination in the small-business credit 

market, „The Review of Economics and Statistics” 2003, vol. 85, nr 4, s. 930–943. 
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klasyfikowany jest jako homogeniczna grupa
19

. Tymczasem sektor mikroprzedsię-

biorstw rządzi się własnymi regułami, znacznie odbiegającymi od tych, które obo-

wiązują przedsiębiorstwa duże, średnia, a nawet małe.  Patrząc z perspektywy sekto-

ra bankowego, mikrofirmy są traktowane z marketingowego punktu widzenia jako 

klient masowy (biorąc pod uwagę sposób obsługi, promocji i reklamę), a zachowa-

nia sprzedażowe zbliżone są do tych, które obserwujemy u indywidualnych klientów 

banków. Zachowania i potrzeby mikroprzedsiębiorstw zmieniają się jednak znacznie 

szybciej niż w wypadku większych podmiotów gospodarczych
20

. Świadczą o tym 

między innymi zróżnicowane wartości wskaźników korzystania z produktów ban-

kowych, wiedzy o ofercie banku, opinii o bankach i oczekiwań stawianych wobec 

banków, czy też satysfakcji z usług bankowych
21

. 

 

 

Korzystanie z rachunków bieżących 

 

Rachunek bankowy jest podstawowym produktem bankowym, który umożli-

wia korzystanie z bezgotówkowych instrumentów płatniczych, takich jak polecenie 

przelewu, polecenie zapłaty czy też karty płatnicze. Liczne badania potwierdzają, że 

wszyscy przedsiębiorcy mają założony rachunek bankowy. Równocześnie okazuje 

się, że wzorce korzystania z firmowych oraz prywatnych rachunków bankowych 

przez przedsiębiorców są zróżnicowane. Z wykonanych badań wynika, że trzy 

czwarte przedsiębiorców mikro oraz połowa przedsiębiorców, reprezentujących 

firmy małe wykorzystuje swoje prywatne konto osobiste w firmowych rozlicze-

niach. Rachunek firmowy w prywatnych celach wykorzystywany jest przez 63% 

przedsiębiorców mikro oraz 56% właścicieli małych firm. W segmencie małych  

i średnich firm w badaniach Visa Europe 60% przedsiębiorców potwierdziło, że 

konta firmowego używa wyłącznie w celu regulowania oficjalnych należności takich 

jak podatki
22

.  

Prowadzenie rachunku bankowego wynika z Prawa działalności gospodarczej  

z dnia 19 grudnia 1999 r., art.13 pkt. 1–3 oraz z obowiązku ewidencjonowania obro-

tów gospodarczych. Kwestia posiadania konta bankowego przez firmy pojawia się 

również w art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodar-

czej. Przepisy prawa nie zabraniają prowadzenia działalności z wykorzystaniem 

rachunku prywatnego, a to otwiera pole do optymalizacji decyzji dotyczących wy-

boru poszczególnych funkcjonalności rachunku firmowego oraz prywatnego. Funk-

cjonujące przepisy skarbowe zobowiązują przedsiębiorców tylko do wykonywania 

rozliczeń podatkowych w formie przelewu bankowego przez konto wskazane 

uprzednio w urzędzie skarbowym. Nie ma również bezpośredniego przepisu, zaka-

zującego wykonywania czynności podatkowych z konta osobistego. Dodatkowo 

                                                           
19 P. Kulawczuk, Ocena dochodowości segmentu MSP dla banków w perspektywie do roku 

2009. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, s. 14–17. 
20 New organization and business model (1st issue), Collaboration Framework Task Work 

package WPI, July 27 2007, s. 276. 
21 E. Śmiłowski, Difficult relations between banks and SMEs, Polish Market nr 11(172) 2010, 

s. 7. 
22 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce…, s. 2. 
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mikroprzedsiębiorcy, zgodnie z art. 61 Ordynacji podatkowej, zwolnieni są z obo-

wiązku dokonywania rozliczeń za pośrednictwem konta bankowego. Płatnik składek 

ZUS, będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobo-

dzie działalności gospodarczej, może opłacać należności z tytułu składek również  

w formie przekazu pocztowego. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związa-

nych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi nastąpić za pośrednictwem 

rachunku bankowego przedsiębiorcy, wówczas gdy: stroną transakcji jest inny 

przedsiębiorca lub gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość  

15 000 euro. Inaczej do tej kwestii wykorzystania rachunku prywatnego do celów 

prowadzenia działalności gospodarczej podchodzi prawo bankowe. Ustawodawca 

nie przewidział jednak sankcji za korzystanie z rachunku osobistego dla celów fir-

my, zatem niejeden przedsiębiorca głównie ze względów ekonomicznych rachunek 

prywatny wykorzystuje do celów rozliczeń firmowych.  

Korzystanie z osobistych kont bankowych w celach firmowych, oprócz zalet 

ma również wady dotyczące opodatkowania przychodu z odsetek na rachunku, opo-

datkowania przychodu z tytułu różnic kursowych. Kluczową wadą jest jednak to, że 

prywatny rachunek rozliczeniowy wykorzystywany w firmie, powoduje chaos  

i bałagan informacyjny. Może również przyczynić się do powstania problemów 

karno-podatkowych, podczas ewentualnej kontroli skarbowej. Niemniej jednak dla 

przedsiębiorcy jest bardziej korzystny pod względem finansowym od rachunku 

firmowego. Ważne jest także to, że jego używanie do celów firmowych jest zgodne 

z literą prawa
23

. 

Biorąc powyższe pod uwagę w grupie mikrofirm coraz silniej konstytuują się 

trzy segmenty przedsiębiorców. Pierwszy najliczniejszy segment, to przedsiębiorcy 

zupełnie nierozgraniczający rozliczeń prywatnych i firmowych, którzy stanowią 

jedną trzecią wszystkich mikroprzedsiębiorców. Drugi segment, około 50%, to 

przedsiębiorcy posiadający dwa konta (firmowe i prywatne), ale w jednym banku 

oraz trzeci segment relatywnie nieliczny, to przedsiębiorcy mikro posiadający konto 

prywatne i konto firmowe w różnych bankach. Uwagę zwraca 17% przedsiębiorców 

mikro, którzy korzystają tylko i wyłącznie z rachunku prywatnego niezależnie od 

typu rozliczeń. Podobny odsetek (18%), to firmy mikro korzystające tylko i wyłącz-

nie z rachunku firmowego niezależnie od typu rozliczeń.  

Taki stan korzystania z rachunków bieżących znacząco wpływa na statystyki 

związane z korzystaniem z kart wydawanych do rachunku firmowego czy też innych 

rozwiązań związanych z realizacją płatności, w szczególności płatności bezgotów-

kowych. Niejednokrotnie zarzadzanie finansami mikrofirm jest zbliżone do wzorca 

zarzadzania finansami osobistymi ze wszelkimi profitami i konsekwencjami tego 

stanu. 

Główne uwarunkowania istnienia wspomnianych segmentów odnajdujemy  

w badaniach Visa Europe, z których wynika, że przedsiębiorcy z sektora MŚP ko-

rzystaliby z kont firmowych znacznie częściej, gdyby opłaty zostały obniżone  

o 25% (zdecydowanie „tak” odpowiedziało 79% respondentów, a tylko dla 16% nie 

                                                           
23 A. Lazarowicz, http://poradnik.wfirma.pl/-obowiazek-posiadania-konta-bankowego-przez-

przedsiebiorce (5.11.2013). 
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miałoby to znaczenia). Podobnie ok. 80% respondentów stwierdziło, że zmniejsze-

nie opłat związanych z kartą służbową spowodowałoby częstsze jej używanie. Po-

dobny skutek miałoby oferowanie wraz z kartą dodatkowych korzyści, przy czym 

najwięcej, bo prawie 70% badanych zadeklarowało, że używaliby karty częściej, 

gdyby mogli otrzymać zwrot części wydatków opłaconych kartą oraz uzyskać opu-

sty i rabaty za zakup produktów renomowanych marek
24

. 

U podstaw uwarunkowań decyzji przedsiębiorców o posiadaniu niezależnego 

konta firmowego leżą dwa kluczowe czynniki. Pierwszym jest potrzeba pełnej 

transparentności i rozdzielenia finansów prywatnych i firmowych, drugim są usługi 

dodatkowe oraz zakres oferty dedykowanej firmom. Przedsiębiorcy doceniają walo-

ry linii kredytowej w rachunku bieżącym czy też usług dodatkowych towarzyszą-

cych rachunkowi firmowemu. Zwolennicy korzystania tylko z jednego rachunku 

zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych najczęściej argumentują to brakiem 

dodatkowych korzyści z posiadania dwóch niezależnych rachunków, niepotrzebny-

mi kosztami, a w szczególności potrzebą posiadania wszystkich środków finanso-

wych w jednym miejscu. 

 

 

Rozliczenia bezgotówkowe w ramach bankowości internetowej 

 

Współcześnie każdy bank komercyjny
25

, oferujący obsługi dla przedsiębiorstw 

ma w swojej ofercie innowacyjne usługi rozliczeniowe, umożliwiające realizację 

transakcji bezgotówkowych, czyli takich płatności, w których obie strony rozlicze-

nia (dłużnik i wierzyciel) mają rachunek bankowy i na żadnym etapie rozliczeń nie 

dochodzi do użycia gotówki. Jakiekolwiek użycie gotówki na którymś z etapów 

przeprowadzania rozliczenia oznacza obrót gotówkowy
26

.  

Na koniec II kwartału 2013 roku liczba klientów z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw mających możliwość korzystania z usług bankowości internetowej 

wyniosła ponad 1,86 mln, co w porównaniu do I kwartałem 2013 roku stanowi 

wzrost o 32 tys. (1,79%). W porównaniu z II kwartałem 2012 roku wzrost liczby 

użytkowników wyniósł prawie 52 tys. (2,82%). Wzrost liczby klientów sektora MŚP 

mających możliwość korzystania z usług bankowości internetowej, a tym samym 

możliwość dogodnego realizowania płatności bezgotówkowych weryfikuje jednak 

liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wśród firm MŚP.  

W stosunku do II kwartału 2012 roku liczba aktywnych klientów bankowości inter-

netowej z sektora MŚP spadła o blisko 30 tys. (2,75%). Od II kwartału 2012 roku 

ich liczba spadła łącznie o 37,5 tys. (spadek o 3,31%). Zjawisko to – wprawdzie 

odnoszące się do szeroko rozumianego sektora MŚP, a nie tylko do mikrofirm 

ujawnia liczne bariery związane z implementacją obrotu bezgotówkowego w tym 

segmencie. 

                                                           
24 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce…, s. 5. 
25 W grupie banków spółdzielczych oferowanie usług bankowości internetowej nie jest 

jeszcze pełne, www.bs.net. 
26 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009–2013, Narodowy Bank 

Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłat-

ności, Warszawa 2009, s. 9–10. 



 Płatności bezgotówkowe w segmencie... 505 

 

 

0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

2010
III kw.

2010
IV kw.

2011 I
kw.

2011
II kw.

2011
III kw.

2011
IV kw.

2012 I
kw.

2012
II kw.

2013
III kw.

2012
IV kw.

2013 I
kw.

2013
II kw.
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Liczba aktywnych klientów MSP korzystających z bankowości interneretowej

Odsetek korzystających z bankowości interentowej

Rysunek 1. Liczba klientów MŚP mających podpisaną umowę dotyczącą usług bankowości 

 internetowej i liczba oraz odsetek aktywnych klientów MŚP 

Źródło: NETB@NK - bankowość internetowa i płatności. ZBP II kw. 2013. 

 

Zdaniem Związku Banków Polskich dalszy przyrost klientów będzie wymagał 

zmiany przyzwyczajeń przedsiębiorców
27

. Duża część wykonywanych usług jest 

tradycyjnie opłacana na bieżąco i w formie gotówkowej (np. w sektorze budowla-

nym i wykończeniowym), obsługa elektroniczna nie jest więc w tym wypadku do-

ceniana. Sektor bankowy prowadzi wiele programów edukacyjnych i  zachęcających 

przedsiębiorców do korzystania z technologii internetowych i szeroko rozumianych 

bezgotówkowych form płatności. Pomimo tego nie nastąpiło odwrócenie spadkowe-

go trendu odsetka przedsiębiorstw MŚP korzystających aktywnie z usług bankowo-

ści internetowej (rys. 1).  

W analizie wyników badań sondażowych obraz korzystania z usług bankowo-

ści internetowej z segmencie przedsiębiorstw jest nieco inny. Odmienne wnioski 

przedstawia Visa Europe uzasadniając, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)  

w Polsce odchodzą od tradycyjnego modelu z dominującą rolą gotówki w kierunku 

oddzielania finansów prywatnych od firmowych oraz wykorzystywania rozwiązań 

elektronicznych w zarządzaniu pieniędzmi firmy, w tym do dokonywania płatności 

przy użyciu bankowości internetowej. Badanie przeprowadzone na zlecenie Visa 

Europe pokazuje, że 75% MŚP korzysta z bankowości internetowej kilka razy  

w tygodniu, a 41% używa jej codziennie. Wynik ten znajduje potwierdzenie w wy-

nikach prezentowanych badań własnych zrealizowanych w segmencie mikrofirm.  

W 2013 roku 79% mikrofirm deklarowało aktywne korzystanie z bankowości inter-

netowej, w 2011 roku odsetek ten wynosił również 79%, a w roku 2010 odpowied-

nio 75%.  

                                                           
27 NETB@NK - bankowość internetowa i płatności… 
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W opiniach środowiska bankowego przeważa jednak pogląd, że aktywność 

przedsiębiorstw w korzystaniu z obrotu bezgotówkowego zależna jest od ogólnej 

kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz od sytuacji makroekonomicznej
28

.  

W 2011 roku 82% mikrofirm korzystało z polecenia przelewu, realizując własne 

zobowiązania, w 2013 roku odsetek ten wzrósł do 95%. Z polecenia zapłaty w 2011 

roku korzystało 38%, w 2013 roku odsetek ten zmalał do 29%. Wypłatę gotówki  

w bankomacie w 2013 roku realizowało 76% badanych mikrofirm, o 2 pkt proc. 

więcej niż w 2011 roku. 

 

 

Podsumowanie 

 

Rezultaty badań wskazują, że przedsiębiorstwa mikro wykorzystywały tylko 

podstawowe instrumenty rozliczeniowe do regulowania płatności przedsiębiorstwo–

kontrahent. Pod względem zarządzania finansami i dokonywania płatności mikro-

firmy zmierzają w kierunku nowoczesnych rozwiązań. Jest jednak jeszcze wiele do 

poprawienia w zakresie ograniczania roli gotówki w płatnościach firmowych, 

zwiększenia wykorzystania kart oraz oddzielenia finansów firmowych od prywat-

nych. Udział przelewów elektronicznych oraz płatności realizowanych kartami służ-

bowymi, szczególnie biorąc pod uwagę rolę kart, jest stosunkowo niski.  Jest to 

jednak jeden parametr charakteryzujący skalę obrotu bezgotówkowego w przedsię-

biorstwach mikro. Kluczowy jest również równomierny rozwój rynku i upowszech-

nienie rozwiązań bezgotówkowych. W segmencie mikrofirm istnieją grupy niemal 

wykluczone lub samowykluczone z obrotu bezgotówkowego. Nierównomierny 

rozwój rynku płatności bezgotówkowych w relacjach B2B można traktować jako 

kolejną miarę rozwoju tego rynku. W tym świetle pozostaje do przełamania wiele 

barier po stronie samych przedsiębiorców mikro, dotyczących infrastruktury i do-

stępności technologii, jak również barier po stronie banków, a związanych bezpo-

średnio z charakterem oferty dedykowanej mikrofirmom. Wyraźnie ujawniają się 

ograniczenia w rozwoju obrotu bezgotówkowego w przedsiębiorstwach mikro. O ile 

przybywa firm mających fizyczne i technologiczne możliwości realizowania płatno-

ści bezgotówkowych, o tyle w ostatnich trzech latach nie nastąpiło upowszechnienie 

w korzystaniu z tych usług.  Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zarów-

no fakt posiadania przez przedsiębiorców karty firmowej, jak i częstotliwość korzy-

stania z niej, zależały od miejsca funkcjonowania podmiotu oraz rodzaju banku,  

w którym firma miała rachunek bieżący. Karta płatnicza bardziej popularna była  

w grupie klientów banków komercyjnych oraz wśród przedsiębiorców, którzy dzia-

łają na obszarach zurbanizowanych. Związane jest to z lepszym rozwojem infra-

struktury bankowej i płatniczej (bankomaty, wpłatomaty, terminale POS) w mia-

stach.  

Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mają ograniczoną wiedzę na temat możliwych 

oferty banków adresowanej do mikrofirm. Znane są tylko podstawowe produkty 

bankowe. Niskiej świadomości na temat możliwych sposobów korzystania z oferty 

banków towarzyszy również niewielkie wykorzystanie istniejących możliwości. 

                                                           
28 NETB@NK - bankowość internetowa i płatności... 
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Dużo zależy od świadomości przedsiębiorcy, który przed podjęciem decyzji o wy-

borze konkretnego pakietu usług bankowych, powinien określić swoje obecne  

i przyszłe potrzeby finansowe oraz zastanowić się, jaki zestaw produktów czy usług 

bankowych będzie dla jego przedsiębiorstwa najkorzystniejszy.  Ważne znaczenie 

ma również polityka banków ukierunkowana na kształtowanie relacji partnerskiej  

w obsłudze mikrofirm, lecz taka strategia pomimo licznych deklaracji stosowana 

jest niezwykle rzadko. 
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CASHLESS PAYMENTS IN THE SEGMENT OF MICRO-ENTEPRISES 

 

Summary 

 

Micro-enterprises use only basic instruments to settle their payments. Cashless payments 

constitute about 75% of all the payments made by the companies. The hare of pay ments 

made by company cards among all the cashless payments, however, does not exceed 25%. 

More and more frequently, the micro-entrepreneurs use private accounts in settling their 

company payments. In the segment of micro-enterprises, there are groups which are excluded 

or self-excluded from cashless turnover (approximately 10%). There are more companies 

which have physical and technical capabilities to make cashless payments; however, in prac-

tice, the use of these services is not becoming popular. The data source was own research 

within the "2013 Micro-Enterprise Banking Audit" conducted by TNS Polska. The research 

was carried out using the computer aided personal interviews CAPI from July to November 

2013, and it included a sample of N=600 micro-enterprises. 

 

Keywords: cashless payments, cashless turnover, mikroprzedsiębiorstwa 
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SZANSE I ZAGROŻENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW  

INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE  

W SEKTORZE MŚP 

 

Streszczenie 

 

Przedsiębiorstwa działające w sektorze MŚP są w dużej mierze uzależnione od 

konieczności dynamicznego rozwoju. Konkurencyjność małych i średnich przedsię-

biorstw jest wypadkową zarówno poszukiwania własnych, innowacyjnych rozwią-

zań, jak i otwarcia na nowe technologie, w tym na najnowocześniejsze aplikacje 

informatyczne. Wydaje się obecnie, że najbardziej optymalnym narzędziem wspie-

rającym menedżerów w procesie rozwoju wartości firmy, działającej w sektorze 

MŚP jest oprogramowanie biznesowe klasy business intelligence (BI). Pozostaje 

jednak pytanie: w jakim stopniu menedżerowie MŚP są przygotowani na realizację 

tego typu projektów. W niniejszym artykule przedstawiono krótką charakterystykę 

rozwiązań informatycznych opartych na oprogramowaniu analitycznym klasy busi-

ness intelligence, z uwzględnieniem technologii in-memory computing, metodologia 

wdrożenia takich aplikacji, ocena szans i zagrożeń dla przedsiębiorstw działających 

w sektorze MŚP oraz zestawienie rekomendacji dotyczących realizacji projektów 

wdrożenia tego typu rozwiązań. 

 

Słowa kluczowe: business intelligence (BI), model decyzyjny, zarządzanie projek-

tem BI, przetwarzanie danych w pamięci operacyjnej (IMC), małe i średnie 

przedsiębiorstwa (MŚP) 

 

 

Wprowadzenie do problematyki zmiany organizacyjnej opartej na  

nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w sektorze MŚP 

 

Działalność przedsiębiorstw w sektorze MŚP w dużej mierze zależy od ich dy-

namicznego rozwoju. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw jest wy-

padkową poszukiwania własnych, innowacyjnych rozwiązań, otwarcia na nowe 

technologie i wzorce wypracowywane w otoczeniu firmy, w tym przede wszystkim 

w zakresie systemów informatycznych klasy ERP i BI.  

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest próba oceny szans, ale również 

zagrożeń jakie wynikają z procesu informatyzacji przedsiębiorstw działających  

w sektorze MŚP w obszarze rozwiązań klasy business intelligence opartych również 

na innowacyjnej technologii in-memory computing. Kluczową kwestią jest również 
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postawienie pytań o uzasadnienie ekonomiczne tego typu projektów, metodyk ich 

realizacji jak też umiejętności dostrzegania przez samych przedsiębiorców w nowo-

czesnych rozwiązaniach informatycznych bardziej szans niż zagrożeń. 

 

 

1. W kierunku buisness intelligence (BI) 

 

Rozwiązania informatyczne, oprogramowanie dotyczące analizy danych były 

realizowane na „przecięciu się” czterech dziedzin, koncepcji, tj. statystyki i ekono-

metrii, badań operacyjnych, sztucznej inteligencji oraz technologii baz danych
1
. 

Przez business intelligence rozumiemy obecnie rozwiązanie systemowe oparte na 

technologiach informatycznych, co umożliwia pozyskanie, przetwarzanie i interpre-

towanie danych biznesowych ukierunkowanych na cele strategiczne i operacyjne 

przedsiębiorstwa.  

Z perspektywy użytkownika biznesowego, należy rozróżnić następujące płasz-

czyzny architektury systemu BI, którymi są: 1) narzędzia wspierające proces zarzą-

dzania strukturami danych i ich integracji z narzędziami analitycznymi oraz syste-

mami transakcyjnymi; 2) zestaw narzędzi analitycznych do elastycznego modelo-

wania danych, w tym przygotowywania raportów, zestawień oraz wizualizacji;  

3) narzędzia prezentacji w formie tzw. kokpitów menedżerskich (dashboards) oraz 

4) narzędzia komunikacji – przesyłania wyników, analiz, raportów w wersji online. 

W ramach nowoczesnych rozwiązań BI, na szczególną uwagę zasługuje dynamiczna 

analiza danych przeprowadzana na podstawie technologii IMC w czasie rzeczywi-

stym. Powyższa funkcjonalność umożliwia m.in. budowanie spersonalizowanych 

analiz typu what-if, definiowania systemu alertów jak też automatyczne obliczanie 

trendów na podstawie danych pozyskanych zazwyczaj z systemów transakcyjnych. 

Obecnie, pojęcie business intelligence jest dość często nadużywane i de facto 

dla wielu oferowanych rozwiązań analitycznych jest współczesnym terminem, swo-

istą nazwą handlową produktów, które już wcześniej istniały pod takimi nazwami, 

jak Systemy Informacyjne (SI), Systemy Informowania Kierownictwa (SIK), Sys-

temy Wspomagania Decyzji (SWD), Systemy Informacji Strategicznej (SIS), Sys-

temy Zarządzania Wiedzą (SZW) Hurtownie Danych/Business Warehouse (BW). 

Należy dlatego pamiętać, że nośne, z marketingowego punktu widzenia, hasło BI 

jest często traktowane po prostu jako „etykieta dla istniejących i dobrze sprawdzo-

nych wcześniejszych rozwiązań wypracowanych już w latach 80. i 90.
2
 zeszłego 

stulecia.  

W rozwoju i coraz powszechniejszym wykorzystaniu systemów klasy BI rów-

nież w sektorze MŚP pojawiła się jednak poważna bariera, która dotyczyła ograni-

czeń w szybkości przetwarzania dużej i bardzo dużej ilości danych. Naturalnym 

zatem następstwem zmian w rozwoju aplikacji klasy BI było wypracowanie nowej 

technologii, równocześnie nowego modelu w obszarze przetwarzania dużej ilości 

danych biznesowych. Powyższy problem ostatecznie rozwiązują aplikacje

                                                           
1 J. Surma, Businesss Inteligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 11. 
2 Por. T. Żmudzin, Business intelligence – mapa obszaru, „Strategie Biznesu” 2002, nr 4. 
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analityczne pracujące na podstawie technologii in memory copmuting.  

 

 

2. Charakterystyka rozwiązań informatycznych opartych na przetwarza-

nych danych w pamięci operacyjnej, tzw. in memory computing
3
 

 

Rozwiązania dotyczące budowania systemów informatycznych, w tym syste-

mów do przetwarzania danych na podstawie Random Access Memory (RAM)
 4

, tj. 

pamięci o dostępie swobodnym, były rozwijane już w końcu lat 90. ubiegłego wie-

ku. Dopiero jednak w latach 2008–2010 rozpoczęto systematyczne prace nad cał-

kowicie nowym modelem architektury systemowej definiowanej jako in-memory 

computing
5
.  

Fundamentem technologii IMC jest możliwość wykorzystania dużej ilości pa-

mięci operacyjnej RAM (128 GiB
6
, 256 GiB, 512 GiB, 1 TiB lub więcej w zależno-

ści od wymaganej mocy serwera) w celach obliczeniowych, zbliżonych do czasu 

rzeczywistego (Real Time Computing). Kluczowym aspektem innowacyjnym  

w technologii IMC jest: 1) Multi-Core Memory Management (MCMM) –  zarządza-

nie pamięcią zarówno na podstawie procesów wielordzeniowych, jak i przetwarza-

nie danych za pomocą obliczeń równoległych; 2) Column Based Data Storage – 

szybsze wyszukiwanie odpowiednich rekordów oraz efektywniejsze wykorzystanie 

mechanizmów kompresji danych; 3) Data Mart (tzw. tematyczne hurtownie danych) 

– możliwość budowania tematycznych hurtowni danych opartych zarówno na kla-

sycznych hurtowniach danych, jak i całkowicie od nich niezależne
7
. 

Analizując raport firmy Gartner dotyczący analizy tzw. Emerging Technolo-

gies
8
, technologia IMC znajduje się w jeszcze wczesnej fazie rozwoju zarówno na 

płaszczyźnie technologicznej, jak i komercyjnej – tj. dotyczącej liczby zrealizowa-

nych projektów na podstawie IMC. Stwarza to cały zestaw ryzyk, ze szczególnym 

uwzględnieniem projektów, które mają ograniczony czas i zasoby finansowe – ty-

powa sytuacja dotycząca sektora MŚP. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że  

                                                           
3 Oprac. na podst. M. Krupa, M. Pękala, SAP HANA jako innowacyjna platforma aplikacyjna 

„in-memory”. Opinia o nowej technologii, Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ, 

Kraków 2013. 
4 „W pamięci RAM zapisywany jest podczas pracy program, dane i niektóre niezbędne 

komputerowi do pracy informacje, które noszą nazwę zmiennych systemowych”. Źródło:  

M. Pękala, Wybrane zagadnienia informatyki, Wyd. KSW, Kraków 2006, s. 19. 
5 IMC definiujemy jako metodę przetwarzania danych polegającą na masowym przeniesieniu 

danych podstawowych (primary data) z napędu dysku twardego (nośnik magnetyczny) do 

pamięci operacyjnej RAM. 
6 GiB, TiB oznaczenie mnożników binarnych (Gi = 230,, Ti = 240) dla uniknięcia niepo-

rozumienia przez użycie zapożyczonych z SI i stosowanych oznaczeń GB, TB co sugeruje 

mnożniki o podstawie 10 (G = 109, T = 1012). 
7 Oprac. na podst. M. Merz, T. Simon, In-memory computing – a paradigm shift for the data 

warehouse?, przedruk z www.sap-port.de (3.02.2012), pobrano z http://www.camelot-

itlab.com (23.07.2013). 
8
 Gartner’s software hype cycles for 2012, materiały branżowe firmy Gartner, 

www.infoq.com/news/2012/08/ Gartner-Hype-Cycle-2012 (18.07.2013). 



512 Marian Krupa 

 

w rozumieniu koncepcji ryzyka spekulatywnego
9
, charakterystycznego właśnie dla 

sektora MŚP, zarządzanie ryzykiem polega na „nie tylko jego eliminowaniu, czy też 

przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom, zmusza również do jego akceptacji 

jako czynnika rozwoju i zarządzania nim”
10

. 

Zakres innowacyjności technologii IMC jest bardzo szeroki
11

. Z punktu widze-

nia potrzeb biznesu, w tym sektora MŚP,  na szczególną uwagę zasługuje zestaw 

funkcji analitycznych niedostępnych w klasycznych aplikacjach bazodanowych. 

Zawierają one możliwość już nie tylko zestawienia odpowiedzi na pytanie typu „co 

się wydarzyło w firmie?”, ale również znalezienie odpowiedzi typu: „dlaczego się to 

wydarzyło?”, „jak wygląda obecnie sytuacja?” czy też „co prawdopodobnie wyda-

rzy się w przyszłości?”. Na powyższe pytania rozwiązania analityczne oparte na 

IMC dostarczają odpowiedzi natychmiast, tzn. „w czasie rzeczywistym”. Wszelka 

modyfikacja samego zapytania oraz funkcja typu drill-down umożliwia uzyskanie 

odpowiedzi również w sposób natychmiastowy. 

Uzyskanie powyższych korzyści biznesowych wymaga odpowiedniego zapla-

nowania i realizacji projektu wdrożenia, tj. dostosowania wybranej metodyki do 

skali projektu, która zarówno optymalizuje kluczowe zasoby sponso-

ra/przedsiębiorcy, jak również minimalizuje ryzyko niepowodzenia w zakresie reali-

zacji wcześniej zdefiniowanych celów biznesowych ukierunkowanych na wzrost 

wartości firmy. 

 

 

3. Charakterystyka projektu i opis metodyki wdrożenia systemu klasy BI  

w sektorze MŚP 

 

Projekty informatyczne, w tym wdrożenia systemów klasy BI wpisują się za-

równo w klasyczne rozumienie zarządzania projektem
12

, jak i zawierają dla tego 

typu przedsięwzięć tzw. uwarunkowania branżowe
13

. Oznacza to, że za każdym 

razem planując wdrożenia rozwiązania klasy BI należy przeanalizować cel, zakres, 

czas i  budżet projektu, ale również specyfikę wybranej branży czy sektora,  

                                                           
9 Podobne definiowanie ryzyka w kategoriach spekulatywnych odnajdziemy również  

w: P. Jedynak, Polityka ubezpieczeń w przedsiębiorstwie, Wyd. UJ, Kraków 1999; M. Krupa, 

Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, Antykwa, Kraków–Kluczbork 2002. 
10 Por.: J. Teczke, Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, PAN Kraków 1996, 

przedmowa.  
11 Na rynku polskim, obok rozwiązania SAP Business Suite („duży” SAP), działający na 

platformie SAP HANA (technologia IMC) udostępniono w tym samym roku (tj. I kwartał 

2013 r.) również środowisko HANA dla aplikacji SAP Business One (system klasy ERP) 

dedykowanej dla sektora MŚP. Źródło: http://altab.pl/sap-hana  z dnia 18.07.2013; por. M. 

Krupa, Uwarunkowania realizacji projektów informatycznych (ERP) w ramach sektora MŚP 

w Polsce, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – 

Mikrofirma 2013, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

2013. 
12 Por.: J. Kisielnicki, Zarządzanie projektami, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011. 
13 Por.: M. Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2006. 
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w naszym wypadku przedsiębiorstwa sektora MŚP. Na szczególną uwagę zasługuje 

również refleksja dotycząca działań wynikających z faktu realizacji  projektu tzw. 

wysokiego ryzyka. Realizacja projektów na wskroś innowacyjnych, wdrożenie sys-

temu BI opartego na CMI do takich niewątpliwe należy, dostarcza w sposób oczy-

wisty cały zestaw całkowicie nowych ryzyk typu, np.: nieprzewidywalność w ocenie 

planowanych efektów, brak stabilności systemu, brak wiedzy technologicznej po 

stronie zamawiającego jak też wykonawcy, zbyt głęboki zakres zmian organizacyj-

nych, brak gotowości przedsiębiorcy do dynamicznego wzrostu opartego na inno-

wacji technologicznej, itd. 

W celu ograniczenia ryzyka związanego z wdrożeniem bardzo nowoczesnych 

rozwiązań informatycznych należy opracować i następnie wdrożyć adekwatny ze-

staw narzędzi i instrumentów w zakresie zarządzanie tego typu projektem. Podsta-

wowym instrumentem zarządzania jest tzw. metodyka wdrożenia, która opisuje  

w sposób uporządkowany chronologicznie główne etapy/fazy projektu wdrożenia 

oraz zakres zadań i odpowiedzialności. Typowy projekt implementacji systemu klas 

BI składa się z następujących etapów: 

1. Opracowanie przez zamawiającego zintegrowanego systemu informacji opera-

cyjnej i strategicznej przedsiębiorstwa.   

2. Opracowanie przez firmę wdrożeniową koncepcji szczegółowej (biznesowej), 

dotyczy prac w zakresie: kwalifikacja danych, identyfikacja źródeł, homogeni-

zacja i korelacja danych, składowanie danych, prezentacja i analiza rapor-

tów/wskaźników/trendów itd., dobór technologii i ostatecznego wykonawcy 

usługi wdrożenia i uruchomienia systemu BI. 

3. Przygotowanie rozwiązania prototypowego obejmuje dostarczenie przez wy-

konawcę skonfigurowanego zgodnie z koncepcją systemu wraz z raportami 

oraz instrukcjami opisującymi wykonane przez niego symulacje raportów, wa-

riantowanie,  modelowanie danych itd.  

4. Testowanie rozwiązania prototypowego obejmuje: zgłaszanie przygotowania 

testerów – osób odpowiedzialnych za odbiór rozwiązania prototypowego oraz 

przeprowadzenie właściwych testów przez zamawiającego, jak też ostateczne 

przekazanie uwag dotyczących dostrzeżonych niezgodności.  

5. Odbiór rozwiązania i start produktywny obejmuje ostateczną ocenę przez za-

mawiającego gotowości rozwiązania BI i firmy do pracy. Podstawą decyzji 

powinny być raporty z przeprowadzonych testów w fazie 4, jak też opinie kie-

rowników o gotowości kadry do zmian organizacyjnych wynikających z reali-

zacji projektu. 

6. Monitorowanie stopnia wykorzystania nowego rozwiązania BI w procesach 

decyzyjnych przedsiębiorstwa służy ocenie stopnia realizacji celów bizneso-

wych zdefiniowanych w koncepcji szczegółowej (biznesowej) na pierwszym 

etapie realizacji wdrożenia. Jest to moment oceny użyteczności systemu klasy 

BI w firmie. Ocena całkowicie negatywna prowadzi zazwyczaj do marginali-

zacji i stagnacji w zakresie wykorzystania i rozwoju systemu BI. 

7. Poszukiwanie nowych potrzeb, możliwości informacyjnych w ramach zinte-

growanego systemu informacji operacyjnej i strategicznej przedsiębiorstwa 

opartego na wdrożonym rozwiązaniu BI – propozycja zmian i rozwoju. 
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Z perspektywy przedsiębiorstwa działającego w sektorze MŚP  realizacja pro-

jektu BI, na podstawie przedstawionej powyżej metodyki, nie jest przedsięwzięciem 

łatwym. Wymaga zaangażowanie odpowiednich zasobów, wymaga również czasu 

zarówno w zakresie przygotowania i realizacji projektu, jak i dużo cierpliwości  

w trakcie oczekiwania na pozytywne efekty biznesowe. Nie zawsze jednak stosun-

kowo małe firmy są przygotowane do podjęcia aż tak dużego ryzyka. Paradoksalnie, 

to co pozytywnie wyróżnia przedsiębiorstwa działające w sektorze MŚP w zakresie 

innowacji i rozwoju, może równocześnie stanowić podstawowy obszar ryzyka.  

W każdym tego typu przypadku niezbędna jest rzetelna analiza innowacyjności 

samego rozwiązania jak też oceny potencjalnych obszarów wzrostu wartości, tj. 

konkurencyjności firmy. 
 

 

4. Analiza innowacyjności oprogramowania i ocena wzrostu  

konkurencyjności firmy w wyniku wdrożenia rozwiązań  

informatycznych klasy BI opartych na technologii IMC 

 
 

Analiza innowacyjności i użyteczności biznesowej oprogramowania klasy  

business intelligence została przeprowadzona już w 2006 roku w dodatku specjal-

nym „Pulsu Biznesu” – Systemy wspomagające zarządzanie. Z perspektywy do-

świadczeń zdobytych przez  dostawców oprogramowania dla biznesu zauważono 

wiele istotnych czynników, które mają wpływ na wzrost wartości firmy na syste-

mów klasy BI (tab. 1). 

 
Tabela 1 

Znaczenie systemów klasy BI w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw 

Opinie dotyczące systemów klasy BI Autor wypowiedzi 

…współczesna definicja Business Intelligence mówi, iż podana na 
czas dokładna informacja jest w rękach kierownictwa firmy in-

strumentem kreowania przewagi konkurencyjnej, umożliwia poko-

nanie rywali i stały wzrost wartości firmy 

K.J. Podborowski – 

dyrektor Handlowy InForum 
Business Intelligence 

Znaczna część przedsiębiorstw wyczerpała rezerwy proste dotyczą-

ce podnoszenia swojej efektywności. Wspięcie się na bardziej 

wyrafinowany poziom zarządzania wymaga narzędzi do inteligent-
nej analizy danych… 

G. Pindur – 

prezes IDS Sheer Polska 

Najlepsze rezultaty uzyskujemy wtedy, gdy aplikacje analityczne 

zostaną dodatkowo powiązane z nowoczesnymi metodami zarzą-
dzania. Wówczas system BI może istotnie zwiększyć efektywność 

organizacji, a w konsekwencji – jej wartość 

A. Beresińska –Master Principal 

Sales Consultant  

w Oracle Polska 

…jakość wdrożeń rozwiązań typu BI jest odzwierciedleniem tego, 

w jaki sposób prowadzimy biznes, co nas interesuje i jakie mamy 
plany 

W. Baranowicz – 

z-ca dyrektora Sprzedaży Exact 
Software Poland 

W dzisiejszych czasach, kiedy wciąż rośnie ilość danych, z którymi 

mają do czynienia menedżerowie, przewagę konkurencyjną zyskuje 
ten, kto potrafi skrócić czas potrzebny na podjęcie decyzji 

P. Gnitecki – 

dyrektor Pionu Profesional Servic-
es ABG Ster-Project 

Źródło: opracowanie własne na podst. Informatyczne wsparcie decyzji biznesowych, w: Sys-

temy wspomagające zarządzanie, dodatek specjalny „Puls Biznesu”, 18.10.2006.
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Analizując poszczególne wypowiedzi, należy zwrócić szczególną uwagę na in-

formację jako źródło nowej wartości, przewagi konkurencyjnej czy też wizji prowa-

dzenia biznesu. Należy także podkreślić, że systemy klasy BI same w sobie nie 

stanowią nowej koncepcji zarządzania, raczej pozwalają sprawnie jako narzędzie 

wdrożyć sprawdzone metody i techniki zarządzania firmą we wszystkich jej obsza-

rach funkcjonalnych. 

Interesującą kwestią jest również opinia samych przedsiębiorców wykorzystu-

jących najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne. Na podstawie przeprowa-

dzonej analizy krytycznej źródeł, obejmujących opracowania branżowe (tzw. prak-

tyka zarządzania firmą) w zakresie realizacji projektów BI opartych na technolo-

giach IMC (SAP HANA) wskazano na następujące korzyści biznesowe
14

: 

1. Możliwość uzyskania na jednej platformie analitycznej, w formie zintegrowa-

nej, danych operacyjnych oraz w z obszaru zarządzania strategicznego. 

2. Dowolne źródło danych – możliwość uzyskania informacji z danych struktu-

ralnych i niestrukturalnych. Jest rozszerzeniem obecnych systemów, a nie 

oprogramowaniem, które je zastępuje. 

3. Umożliwia podejmowanie lepszych decyzji biznesowych przez zwiększenie 

widoczności dużej ilości danych biznesowych oraz wykorzystanie nowych 

możliwości pozyskiwania informacji na podstawie złożonej analizy predykcyj-

nej. 

4. Wiele szybsza reakcja na zdarzenia biznesowe – krótszy czas dzięki analizie  

w czasie rzeczywistym i raportowaniu danych operacyjnych. Możliwość za-

rządzania dużymi wolumenami danych z niewiarygodną szybkością. 

5. Większa elastyczność, dzięki innowacyjnym scenariuszom analityki i raporto-

wania w czasie rzeczywistym. 

6. Znaczne skrócenie czasów potrzebnych na wykonywanie raportów w syste-

mach klasy BI, w których zastosowano technologię IMC. 

7. Prostota i ekonomiczność rozwiązania – zarządzanie mniejszą liczbą warstw  

i prostszą infrastrukturą, dzięki czemu obniża się koszty. Możliwość zastoso-

wania infrastruktury IMC jako samodzielnego elementu pełniącego rolę hur-

towni danych. 

8. Brak konieczności zakupu licencji oprogramowania serwera baz danych  

w porównaniu do architektury wykorzystującej BW jako hurtownię danych. 

9. Łatwa integracja z innymi systemami różnych dostawców. 

10. Tworzenie nowej wartości biznesowej przez wprowadzanie nowych rozwiązań 

bez zakłóceń działalności przy równoczesnym zwiększaniu wartości wcze-

śniejszych inwestycji w IT. 

                                                           
14 P. Majewski, J. Bugajski, M. Sawczuk, SAP HANA. Nowoczesna analityka i wsparcie dla 

konsolidacji finansowej, prezentacja przedstawiona w trakcie SAP World Tour 2011, Sopot 

9–10 czerwca 2011 r.; M. Salwin, Kilka słów na temat SAP HANA, „Blog technologiczny 

ATENA”, http://blog.atena.pl/kilka-slow-na-temat-sap-hana (15.07.2013); SAP Product Road 

Map SAP HANA/Road Map Revision, materiały branżowe firmy SAP z dnia 13.12.2012; Top 

10. Dziesięć powodów, dla których klienci wybierają rozwiązanie SAP HANA, materiały 

branżowe firmy SAP 2013; Top 10 – Why SAP HANA, materiały branżowe firmy SAP, lipiec 

2013. 
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11. Aplikacje nowej generacji umożliwiają uzyskanie przewagi technologicznej, 

jak też kształtowanie pozytywnego wizerunku jako lidera w zakresie inicjowa-

nia innowacji w biznesie. 

Reasumując, nowoczesne technologie informatyczne nie są dostępne dzisiaj 

tylko dla dużych korporacji międzynarodowych. Jak najbardziej mogą one stanowić 

źródło przewagi konkurencyjnej również dla przedsiębiorców działających w obsza-

rze MŚP. Na ile jednak planowany projekt zakończy się sukcesem, tj. uzyskaniem 

ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej, w dużej mierze zależy od poprawnie 

przeprowadzonej analizy szans i zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. 

uwarunkowań MŚP. 

 

 

5. Szanse i zagrożenia realizacji projektów wdrożenia systemów klasy BI 

opartych na IMC w sektorze MŚP 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury branżowej należy wskazać na 

następujące szanse i zagrożenia dotyczące rozwoju firmy działającej sektorze MŚP, 

wynikające z realizacji projektów wdrożenia systemów klasy BI, w tym opartych na 

technologii IMC (tab. 2). 

 
Tabela 2 

Szanse i zagrożenia realizacji projektów wdrożenia systemów klasy BI opartych na IMC  

w sektorze MŚP 

Szanse Zagrożenia 

Wzrost kultury informatycznej przez dostęp 

do najnowocześniejszych rozwiązań informa-

tycznych 

Przez brak dojrzałości kadry, w tym zarządu 

w zakresie umiejętności pracy  

z najnowszymi technologiami nie uzyskamy 

odpowiednich efektów biznesowych w za-

planowanym czasie i przy zaplanowanych 

środkach 

Pełne wykorzystanie zasobów informacyj-

nych zgromadzonych w systemach transak-

cyjnych, w tym przede wszystkim systemach 

klasy ERP 

Brak nowoczesnej infrastruktury, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem systemów klasy 

ERP, uniemożliwi pozyskanie kluczowych 

danych i tym samym wygenerowanie strate-

gicznej wiedzy biznesowej 

Pełna integracja w zakresie dostępu do róż-

nych źródeł pozyskiwania kluczowych da-

nych biznesowych 

Brak wiedzy i doświadczenia w zakresie 

kompetencji obejmujących zarządzanie 

strategiczne zredukuje zaprojektowane mo-

dele analityczno-decyzyjne wypracowane  

w ramach projektu BI do zagadnień jedynie 

operacyjnych 

Przyjazne interfejsy użytkownika pomagają 

w opracowywaniu zindywidualizowanych 

raportów i analiz 

Zbyt daleko idąca symplifikacja, personali-

zacja i automatyzacja w zakresie generowa-

nia raportów i analiz powoduje syndrom tzw. 

wyuczonej nieudolności 
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Przez automatyzację procesów analitycznych 

uzyskujemy możliwość wypracowania  

w sposób trwały modelu zarządzania  

strategicznego 

Zbyt duża koncentracja przedsiębiorców na 

zagadnieniach strategicznych prowadzi do 

ryzyka utraty kontroli działań operacyjnych  

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym 

(szybkość przetwarzania danych) umożliwia 

natychmiastowe reakcje decydentów na 

powstałe zarówno szanse, jak i zagrożenia 

Dostęp do informacji operacyjnej w czasie 

rzeczywistym może sprzyjać postawie defi-

niowanej jako „zarządzanie przez impulsy” 

bez próby głębszej refleksji o charakterze 

strategicznym  

Pełna elastyczność w zakresie generowania 

raportów i analiz typu ad hock 

Elastyczność systemów BI w zakresie two-

rzenia analiz może prowadzić do rezygnacji 

z wypracowania standardów, wzorców, 

systemu informacyjnego zarządzania firmą 

Obniżenie realnych kosztów w zakresie 

utrzymania infrastruktury IT 

Zakup najnowocześniejszych technologii 

tworzy ryzyko przeinwestowania, wynikają-

ce z planowania „na wyrost” lub też z błęd-

nego oszacowania potrzeb czy też zakresu 

wdrożenia 

Dostęp do różnych programów, w tym ulg 

podatkowych, wspierających innowacyjność 

technologiczną 

Decyzja o zakupie systemu BI, która ograni-

cza się tylko do postulatu finansowego (tax 

shelter) nie wpłynie na wzrost wartości firmy 

w dłuższym okresie 

Uzyskanie przewagi technologicznej – 

wzrost prestiżu, wartości wizerunkowej firmy 

Wykorzystanie wdrożenia BI tylko dla celów 

wizerunkowych (PR) bez realnych wartości 

biznesowych obniża morale i skłonność do 

podejmowania ryzyka 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Reasumując, realizacja projektu wdrożenia najnowocześniejszych systemów, 

rozwiązań informatycznych klasy BI stwarza cały zakres możliwości dynamicznego 

rozwoju każdej firmy, stwarza równocześnie wiele zagrożeń, które mogą prowadzić 

do poważnych konsekwencji. Każda tego typu decyzja wymaga pogłębionej reflek-

sji na podstawie sprawdzonej w podobnych przedsięwzięciach metodyki realizacji 

projektów tzw. wysokiego ryzyka.  

 

 

Podsumowanie 

 

Przetrwanie i rozwój sektora MŚP zawsze było uzależnione od umiejętności 

przedsiębiorców rozwijania czy też absorbowania nowoczesnych technologii. Ta 

teza jest szczególnie ważna w czasach dynamicznie rozwijających się technologii, ze 

szczególnym uwzględnieniem technologii informatycznych. Pojawienie się rozwią-

zań klasy BI opartych na technologii IMC, ułatwiło sektorowi MŚP w sposób do-

tychczas nieosiągalny dostęp do wiedzy biznesowej zgromadzonej w różnych apli-

kacjach, bazach danych czy też źródłach zewnętrznych. Należy jednak pamiętać, że 

sukces takiego projektu w obszarze MŚP wymaga odpowiedniego przygotowania  

i profesjonalnych działań ze strony samego przedsiębiorcy. W sposób szczególny 

możemy wskazać na następujące rekomendacje:  
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1. Strategie rozwoju firmy, wizja przedsiębiorcy powinny zakładać, jako warunek 

absolutnie podstawowy, konieczność wdrażania najnowszych rozwiązań tech-

nologicznych, w tym przede wszystkim technologii informatycznych. 

2. Kadra, w tym sam przedsiębiorca, powinien być odpowiednio przygotowany  

w zakresie podstawowej wiedzy dotyczącej możliwości, jak i ograniczeń sys-

temów informatycznych, w tym systemów klasy BI. 

3. Decyzja o wdrożeniu systemu klasy BI powinna wynikać z profesjonalnie 

przygotowanej analizy szans i zagrożeń, wynikających z realizacji takiego pro-

jektu. Ryzyko związane z wdrożeniem takiego systemu powinno być uwzględ-

nione w planach strategicznych firmy. 

4. Przygotowanie przedsiębiorstwa do projektu wdrożenia systemu klasy BI po-

winno zawierać ocenę dojrzałości kadry do dynamicznych zmian, poziomu 

kultury informatycznej, jak też wypracowanie pomysłu na sposób wykorzysta-

nia dostępnej wiedzy biznesowej przy pomocy IT/BI. 

5. Realizacja projektu wdrożenia systemu klasy BI powinna być oparta na spraw-

dzonej metodyce. Ważną kwestią jest możliwość sprawdzenia niezależnych 

opinii referencji dostawcy takich usług. 

6. Zakończenie projektu uruchomienia systemu BI nie powinno być końcem prac 

dotyczących rozwoju systemu zarządzania informacją/wiedzą biznesową  

w przedsiębiorstwie. Start produktywny powinien stanowić punkt wyjścia do 

wypracowania jeszcze bardziej sprawnych i skutecznych rozwiązań analitycz-

no-decyzyjnych. 

Realizacja projektu wdrożenia systemu klas BI w MŚP jest obiektywnie obar-

czone wysokim poziomem ryzyka. Biorąc jednak pod uwagę łatwość pracy z takim 

systemem, stosunkowo niewielki koszt zakupu licencji i krótki czas implementacji 

takiego projektu, sukces, definiowany jako trwały wzrost jej wartości i uzyskiwany 

na podstawie najnowszych rozwiązań klasy BI, jest dzisiaj w zasięgu praktycznie 

każdego przedsiębiorcy działającego w sektorze MŚP. 
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. 
BUSINESS INTELLIGENCE PROJECTS AS OPPORTUNITIES AND THREATS 

FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME) 

 

Summary 

 

Small and medium-sized enterprises are founded on the principle of permanent  

innovation and growth. To support this concept it is necessary to explore all opportunities that 

are related to the newest technologies and R&D projects. In this article the author focuses on 

Business Intelligence (BI) software solutions based on In Memory Computing (IMC) tech-

nology as an excellent tool to support extraordinary value growth for all type of businesses. It 

seems to be, that state-of-the-art software  is now available for small and medium-sized enter-

prises world-wide. The question is: How far is an entrepreneur ready to absorb all functionali-

ties of BI solution to create a new and more effective decision, business model. In the follow-

ing paper it is presented: overview of BI and IMC technology, business advantages of imple-

menting BI/IMC software, introduction to BI implementation methodology,  opportunities 

and threats of BI projects to SME and finally the list of key recommendations. 
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WYKORZYSTANIE NOWYCH DOMEN INTERNETOWYCH 

NAJWYŻSZEGO RZĘDU JAKO NARZĘDZIA PROMOCJI MIKRO  

I MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA  

 

 

Streszczenie 

 

Prezentacja internetowej witryny firmowej mikro i małego przedsiębiorstwa 

pod atrakcyjną, łatwą do zapamiętania domeną www, odzwierciedlającą charakter  

i branżę przedsiębiorstwa jest często zaniedbywaną metodą kształtowania promocji 

internetowej. 700 nowych domen najwyższego rzędu, które zostaną udostępnione do 

rejestracji w 2013 i 2015 roku, pozwoli rzeszy mikro i małych przedsiębiorstw 

wyróżnić swoją ofertę w internecie, podkreślając już w domenie pierwszego rzędu 

rodzaj działalności lub lokalizację przedsiębiorstwa. Zwłaszcza TLD geograficzne  

z nazwami miast i regionów ułatwi nie tylko wybór chwytliwego hasła w domenach 

drugiego poziomu, ale także wzmocni pozycję stron w wyszukiwarkach przy 

pozycjonowaniu witryn. 

 

Słowa kluczowe: marketing internetowy, domeny internetowe, IP 

 

 

Wprowadzenie 

 

Realia wskazują, iż 40% polskich przedsiębiorstw nie ma witryny 

internetowej
1
. Wedle badania agencji HBI Polska z 2011 roku, tylko 42% osób 

prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą promowało się w taki sposób, 

w przeciwieństwie do aż 91% spółek akcyjnych dysponujących firmową stroną 

www
2
. Domeny internetowe, pod którymi dostępne są oferty mikro i małych 

przedsiębiorstw, nierzadko wskazują, że przedsiębiorcy nie rozumieją ich 

doniosłości w kreowaniu spójnego wizerunku firmy. Analiza tych domen skłania do 

wniosku, że ich tworzeniem (wykreowaniem) rządził przypadek, a nie  świadomy 

zamysł. Taka ignorancja budzi uzasadnione zdziwienie, biorąc pod uwagę 

niezaprzeczalny fakt, że domeny internetowe mogą stać się unikatowym 

wyróżnikiem, sprzyjającym budowaniu właściwego image’u przedsiębiorstwa, który 

pozwoli zjednać sobie klientów i utrwalić ich przywiązanie do marki. 

                                                 
1 http://serwisy. gazetaprawna.pl/ msp/ artykuly/ 713983, dzis -bez -sieci -nie -ma-biznesu. 

html (25.10.2013). 
2 http://www.pit.pl/ aktualnosci -podatkowe/ 2405-40 -proc -firm- nie -ma- strony-

internetowej- 9932 (25.10.2013). 
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Jak zauważają Godniak i Roszkowski: „domena internetowa firmy stała się 

drogocennym znakiem firmowym, a nawet w pewnym sensie częścią majątku. 

Posiadanie odpowiednio dobranej nazwy domeny bezpośrednio wpływa na liczbę 

użytkowników internetu, którzy w poszukiwaniu konkretnych informacji 

biznesowych trafią dokładnie na witrynę właściwej firmy. Owi użytkownicy 

wirtualnej informacji stają się wówczas potencjalnymi klientami lub 

kontrahentami”
3
. 

Celem artykułu jest wskazanie możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej 

przez właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, gotowych do promowania swojej 

oferty w internecie przy użyciu trafnie dobranej domeny internetowej. Sukcesywnie 

udostępniane w latach 2013–2015 przez organizację ICANN nowe domeny 

najwyższego rzędu pozwolą mikro i małym firmom dodatkowo podkreślić unikalną 

wartość ich oferty w domenie pierwszego rzędu, określającej branżę lub region 

działania.   

 

 

1. Internet Protocol i domeny internetowe 

 

Pod koniec lat 60. i na początku lat 70. ubiegłego stulecia, użytkownikami 

ARPA-NETu, wojskowego pierwowzoru dzisiejszego internetu, było zaledwie kilka,  

a później kilkadziesiąt jednostek akademickich, co pozwalało na łatwe nawiązanie 

kontaktu z wybranym użytkownikiem. Powszechny od późnych lat 80. zeszłego 

stulecia Internet Protocol w wersji 4 (Ipv4), umożliwiał identyfikację podłączonych 

do sieci komputerów przez wykorzystanie tzw. adresu IP (Internet Protocol), który 

składał się z czterech bloków zawierających ciągi liczb od 1 do 255, zestawione  

w układzie od jednej do trzech cyfr w każdym bloku. System ten miał zapewnić, 

według sporządzonych wówczas założeń i symulacji rozwoju sieci, możliwość 

nadania unikatowego numeru identyfikacyjnego dla każdego urządzenia łączącego 

się z siecią.  

Szybko rosnąca liczba użytkowników, która już w roku 2011 wykorzystywała 

prawie cały zasób 4,3 mld kombinacji cyfr dostępnych w czterech blokach adresu IP, 

zmusiła, zarządzającą nadawaniem adresów IP, organizację Internet Assigned 

Numbers Authority (IANA) do opracowania kolejnej wersji Internet Protocol
4
. Ta, 

opracowana przez Internet Engineering Task Force i określana jako Internet Protocol 

version 6 (IPv6), gwarantuje przez zastosowanie ciągu liter oraz cyfr, 

bezproblemowy dostęp do nowych adresów IP przez najbliższe dekady.  

Posługiwanie się mało praktycznym i trudnym do zapamiętania adresem IP 

sprawdzało się w praktyce przy ograniczonej liczbie węzłów sieci, tzw. hostów, 

czyli podłączonych do sieci urządzeń. Identyfikacja użytkowników, w miarę 

przyrostu ich liczby, stawała się jednak coraz bardziej skomplikowana. Aby nie 

                                                 
3 M. Godnia, M. Roszkowski, Domena internetowa firmy jako źródło informacji biznesowych, 

http:// koiz.wi.zut.edu.pl/ pobierz- pliki/doc_ download/ 11-publikm godn iak08 mr os 

zkowski 9932 (25.10.2013). 
4 Internet Protocol Version 6 (IPv6). The time for implementation, http:/ /ids.nic. in/jces_ 13 

/TNLWEB/INTERNET%20PROTOCOL%20VERSION%206%20CH%2010.pdf 

(25.10.2013). 
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zmuszać internautów do tworzenia podręcznych ksiąg kontaktowych zawierających 

adresy IP wdrożono opracowany przez Paula Mockapetrisa z University of 

California, System Nazw Domenowych (Domain Name System, DNS). Pozwala on 

na korzystanie z nazw domen indywidualnie wybranych przez właścicieli witryn 

(np. www.gazeta.pl). Te o wiele łatwiejsze do zapamiętania przez internautów ciągi 

znaków składające się z liter, cyfr oraz „-” przyporządkowywane zostają przez 

przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer) odpowiednim adresom IP.  

Zaletą hierarchicznego systemu DNS jest również możliwość tworzenia 

subdomen, czyli ciągu znaków zakończonych kropką, umiejscowionych przed 

domeną najwyższego rzędu. Powszechnie używane są adresy internetowe 

zawierające tylko jedną subdomenę (np. www.poznan.pl), lecz w praktyce często 

tworzy się adresy zawierające więcej subdomen. Jako przykład bardziej 

rozbudowanej domeny może posłużyć adres internetowy Wydziału Inżynierii 

Zarządzania Politechniki Poznańskiej, www.fem.put.poznan.pl. Wskazać w nim 

można następujące rzędy domen: „pl” to domena najwyższego, czyli pierwszego 

rzędu, „poznan” – domena drugiego rzędu, „put” – trzeciego, natomiast „fem”, to 

domena czwartego rzędu. Numer porządkowy subdomeny, ustalany jest zatem na 

podstawie jej umiejscowienia w adresie, poczynając od prawej strony.  

Adres internetowy umożliwia wyróżnienie przedsiębiorstwa, wskazanie 

branży, asortymentu, geograficznego zasięgu jego działania oraz kraju i/lub regionu 

siedziby firmy. Tę funkcję spełniają m.in.  domeny najwyższego rzędu, domena 

krajowa ccTLD (country code – Top Level Domains)  oraz  popularne gTLD 

(generic Top Level Domains – generyczne domeny najwyższego stopnia), jak np. 

.com (commerce – handel), .net (internet), org (organizacja), .info (informacja), .biz 

(biznes) stanowiące pierwszą wskazówką sugerującą misję przedsiębiorstwa i/lub 

witryny jak i globalny zakres jej działania (stąd też nazwa „domeny globalne”).  

Z kolei ccTLD to grupa domen krajowych najwyższego rzędu, zawierających 

wyróżnik np. „.pl” dla Polski lub „.it” dla Włoch. Warto wspomnieć, że przez 

analogię, „.tv”, jest domeną Tuvalu, małego państwa składającego się z 9 wysp  

w Polinezji o liczbie mieszkańców poniżej 1000. Domena ta jest jednak przez 

większość internautów asocjowana z telewizją i przemysłem filmowym, co jest 

świadomie wykorzystywane przez witryny o tematyce związanej z tą branżą. Wśród 

globalnych domen najwyższego stopnia (gTLD) wyróżnia się ponadto tzw. domeny 

sponsorowane (sponsored TLD, sTLD) oraz geograficzne (geographic TLD, 

geoTLD)
5
. Pierwsze z wymienionych obejmują domeny, które mogą zostać 

przyznane podmiotom wypełniającym kryteria określone przez organizację 

zarządzającą przydzielaniem danej domeny. Przykładem jest TLD .travel, domena 

dostępna tylko dla osób fizycznych i prawnych, zajmujących się prywatnie lub 

zawodowo turystyką. Zarządzana przez DotAsia Organisation Ltd. TLD .asia jest  

z kolei dostępną dla registratorów z całego świata domeną geograficzną. Ciekawe, 

że inna domena geograficzna – .cat, jest równocześnie domeną sponsorowaną, 

jednak przyznawaną restrykcyjnie tylko podmiotom promującym język i kulturę 

katalońską. Warto wspomnieć, że domena .eu jest również uznawana za domenę 

                                                 
5 J. Pawlak, Podstawy marketingu internetowego dla małych firm, PWSZ im. Jana Amosa 

Komeńskiego w Lesznie, Leszno 2011, s. 45. 
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krajową (ccTLD), przeznaczoną dla osób i organizacji działających w Unii 

Europejskiej.  

W Polsce, w 2012 roku, najczęściej rejestrowaną domeną była domena 

krajowa .pl. Na drugim miejscu uplasowała się już zdecydowanie mniej popularna 

domena funkcjonalna .com.pl. Domeny funkcjonalne to wybrane domeny 

pierwszego i drugiego rzędu, których TLD jest domeną krajowa. Koncypowane były 

one dla wybranych sektorów gospodarki i miały ułatwić organizacjom wskazanie na 

charakter działalności (np. www.nasiona.agro.pl) lub, w wypadku funkcjonalnych 

domen regionalnych, uwypuklić daną działalność na lokalnym rynku (np. 

www.hydraulik.poznan.pl).  Popularna, co wynika z przytoczonych w tabeli  

1 danych, domena .com.pl była chętnie używana przez przedsiębiorstwa, pragnące 

zasugerować już w domenie, że są organizacjami nastawionymi na zysk (.com) oraz 

że są zarejestrowane i działają w Polsce (.pl).  

 
Tabela 1 

Liczba i dynamika wzrostu rejestrowanych domen w Polsce w 2012 roku 

Domena Liczba zarejestrowanych domen w tys.  

 2011 rok 2012 rok Dynamika 

wzrostu 

.pl 1500 1640 9,33 

.com.pl 349 350 0,28 

.eu 228 237 3,95 

.com 207 216 4,34 

.waw.pl 59 61 3,38 

.net 46 44 –4,54 

.net.pl 38 39 2,63 

.info 39 35 –11,43 

Źródło: opracowanie własne na podst. http://danieldryzek.pl/tag/statystyki-domen 

(25.10.2013). 

 

Jak pokazuje jednak praktyka, wybór domeny funkcjonalnej nie jest dla 

większości przedsiębiorstw najbardziej trafnym rozwiązaniem
6
. Dobra domena 

powinna być jak najkrótsza, prosta do wymówienia i łatwa do zapamiętania. 

Domena najwyższego rzędu „com”, „net”, „org”, „biz”, „info”, umiejscowiona  

w adresie witryny przed domeną krajową, potęguje tylko trudności w jej 

zapamiętaniu oraz wprawia w zakłopotanie osoby słabo rozeznane w zagadnieniach 

związanych z internetem. W konsekwencji wybór domeny funkcjonalnej może 

prowadzić do utraty potencjalnych klientów oraz stanowić ograniczenie przy 

potencjalnej dywersyfikacji działalności, kiedy przedsiębiorstwo będzie angażować 

się w nową branżę działalności gospodarczej. Podobna sytuacja może zaistnieć  

w wypadku funkcjonalnej domeny regionalnej, gdy przedsiębiorstwo przeniesie się 

do innego miasta lub regionu, bądź też postanowi zwiększyć zasięg działalności. 

Wprowadzaniu niektórych domen towarzyszą dyskusje i kontrowersje, jak 

                                                 
6 Nieopublikowane dane autora. 



 Wykorzystanie nowych domen... 525 

 

 

w przypadku domeny .xxx. W 2011 roku zarządzająca przydzielaniem domen oraz 

adresów IP  Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN) ugięła się pod naciskiem 

przemysłu pornograficznego i umożliwiła jej rejestrację. Jej wprowadzenie 

postulowano już od 2000 roku, lecz niemilknące kontrowersje wokół tej domeny 

opóźniły jej uruchomienie. Część przedstawicieli środowisk prawicowych żądała 

wprowadzenia tej domeny, argumentując, że ułatwi ona konfigurację filtrów 

rodzicielskich ułatwiających ograniczenie dostępu dzieci i młodzieży do treści 

pornograficznych. Nie brakowało również głosów, że nowa domena nie wpłynie na 

zmniejszenie materiałów przeznaczonych dla dorosłych, dostępnych na innych 

domenach, a stanie się jedynie ich kolejnym nośnikiem.    

 

 

2. Promocja mikro i małego przedsiębiorstwa przez wykorzystanie nowych 

domen generycznych 

 

Wprowadzane latami przez ICANN kolejne gTLD, między innymi 

.com, .edu, .gov, .mil, .org w 1984 roku, .biz, .info, .museum w 2001 roku, .name, 

.coop, .pro, .aero w 2002 roku, nie wystarczały wyspecjalizowanym podmiotom  

z całego świata postulującym przyznanie kolejnych, bardziej odpowiadających ich 

potrzebom, domen. W odpowiedzi na te propozycje, zarząd ICANN zniósł w 2011 

roku większość dotychczas obowiązujących ograniczeń, umożliwiając 

przedsiębiorstwom i organizacjom, od 2013 roku, rejestrację indywidualnie 

wybranych domen najwyższego rzędu, tzw. nTLD (nowych TLD), które mogą 

również wykorzystywać znaki alfabetu arabskiego i greckiego. Pomimo wysokiej 

ceny nałożonej na takie domeny, wynoszącej 185 000 USD za rejestrację oraz opłat 

rocznych sumujących się na 25 000, złożono 1930 stosownych wniosków, z których 

zrealizowano ok. 1400
7
. Około 700 z nich należy do globalnych marek jak  .pepsi 

lub .nike, pozostałe natomiast dostępne są dla internautów z całego świata. Można 

sklasyfikować je w następujące kategorie, podane alfabetycznie:  

 budownictwo i nieruchomości, np. .architect (architektura), .builders (usługi 

budowlane), .construction builders (usługi budowlane), .design (wzornictwo), 

.garden (ogród), .realestate (nieruchomości), 

 edukacja, kultura, np. .academy (academia), .actor (aktor), .art (sztuka piękna), 

.college (szkoła wyższa), .dance (taniec), .press (prasa), .school (szkoła), 

.theatre (teatr), .university (uniwersytet), 

 formy prawne przedsiębiorstw, np. .company, .corp, .ltd, .partners, 

 handel, np. .ads, .book, .clothing (ubrania), .fashion (moda), .florist 

(florystyka), .shoes (buty), .watches (zegarki), 

 produkcja, np. .engineer  (inżynier), .farm (rolnictwo), .furniture (meble), .prod 

(produkcja), .tech (technologia), .work (praca), 

 regionalne, np. .africa, .amsterdam, .berlin, .bayern, .city, koeln, .moscow, 

.paris, .wien, 

 społeczne, np. .bible (biblia), .catholic (katolickie), .community (społeczność), 

                                                 
7 https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus/viewstatus (25.10.2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/.com
http://en.wikipedia.org/wiki/.edu
http://en.wikipedia.org/wiki/.gov
http://en.wikipedia.org/wiki/.mil
http://en.wikipedia.org/wiki/.org
http://en.wikipedia.org/wiki/.biz
http://en.wikipedia.org/wiki/.info
http://en.wikipedia.org/wiki/.museum
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.gay (homoseksualność), .social (społeczne), .faith (wiara), .islam, .men 

(mężczyźni), .mom (macierzyństwo), .science (nauka), .singles (single), 

 sport i hobby, np. .baseball, .basketball (koszykówka), .golf, .fishing (łowienie 

ryb), .football (piłka nożna),  .hiphop, .music (muzyka), .poker, .sport, .yoga, 

 technologia, np. .analytics (analityka), .app (aplikacje), .blog, .cloud (usługi  

„w chmurze”), .data (dane), .download (pobieranie), .forum, .hosting 

(serwerownie), .online, .support (wsparcie), .video, .webcam (kamerki 

internetowe), .wiki (bazy danych, encyklopedie), 

 transport, np. .auto, .fly (loty), .moto (motoryzacja), .taxi, 

 turystyka i gastronomia, np. .bar, .cafe, .catering, .events (wydarzenia), .fish 

(ryba), .hotel, .holidays (wakacje), .party, .pizza, spa, .tickets (bilety), .tour 

(oprowadzanie), .vodka, 

 usługi, np. .author (autor), .bank, .broker, .capital (instytucje i usługi 

finansowe), .credit (kredyty), .expert (eksperci), .investments (inwestycje), .law 

(prawo), .marketing, .money (pieniądze), .photo (fotografia), .security 

(bezpieczeństwo), .tattoo (tatuaż), .wedding (wesele), 

 zakupy i handel elektroniczny, np. .auction (aukcja), .boutique (butik), .buy 

(kupować), .coupon (kupony, zakupy grupowe), .discount (dyskont), .market 

(rynek, supermarket), .shop (sklep), .shopping (zakupy), 

 zdrowie, np. .cancerresearch (badania nad rakiem), .clinic (klinika), .doctor 

(lekarz), .fit (fitness), .hospital (szpital), .med (medycyna), .physio (fizjologia, 

fizjoterapia), 

 inne, np. .blue (niebieski), .black (czarny), .how (jak), .live (na żywo), .lol 

(zabawne), .love (miłość), lotto, .sexy. 

 

Jak wynika z wniosków wpływających do jednej z największych firm 

hostingowych 1&1, umożliwiającej rejestrację adresów internetowych osobom 

prywatnym i fizycznym, do najbardziej popularnych nowych domen należą .app 

(aplikacja), .car (samochód), .news (nowości), .shop (sklep), .blog, .church (kościół), 

.eat (jeść), .restaurant (restauracja), .tech (technologia), .hotel oraz .music 

(muzyka)
8
. 

W wypadku niektórych TLD umożliwiono internautom rejestrację domen 

drugiego rzędu (czyli hasła umiejscowionego na lewo od kropki przed TLD) już  

w  2013 roku. Pozostałe będą sukcesywnie wdrażane w 2014 i 2015 roku.  

W początkowym okresie, tzw. sunrise period, pierwszeństwo rejestracji mają 

zarejestrowane marki (trademarks), pragnące zarezerwować swoją unikatową nazwę 

dla wybranej liczby nowych domen. Później, po udostępnieniu wszystkich innych 

domen drugiego rzędu do rejestracji przez internautów, działała będzie zasada 

pierwszeństwa rejestracji. 

Można założyć, że możliwość rejestracji TLD z nazwą miasta spowoduje 

zmniejszenie liczby rejestrowanych domen krajowych oraz regionalnych domen 

funkcjonalnych. Jak dotąd nie ma wśród nowych domen najwyższego rzędu 

                                                 
8 http://www.chip.de / news /Internet -Mehr-als -1.400-neue- Top-Level -Domains _643122 

28. html (25.10.2013). 
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żadnego polskiego miasta, natomiast mieszkańcy wielu miast Europy Zachodniej 

oraz innych kontynentów będą mogli rejestrować domeny w lokalnej TLD. Ten 

przywilej wykorzysta bez wątpienia również wiele przedsiębiorstw, które 

dotychczas próbowały zaakcentować swoją regionalną działalność przez użycie 

nazwy miejscowości w domenie drugiego rzędu, najczęściej po myślniku, np. 

www.pizza-berlin.de.  

Nowe domeny umożliwią nie tylko zamieszczenie większej liczby szczegółów 

dotyczących działalności przedsiębiorstwa w domenie drugiego rzędu, ale ułatwią 

ponadto wypozycjonowanie witryny w przeglądarkach internetowych. Search 

Engine Optimization (SEO, optymalizacja wyszukiwarek internetowych), określane 

w Polsce potocznie jako pozycjonowanie, to istotna dziedzina Search Engine 

Marketingu (SEM, marketing wyszukiwarek internetowych). Jej celem jest taka 

konfiguracja witryny oraz zamieszczonych na niej treści, aby algorytm 

wyszukiwarki uznał ją za wartościową i wyszukiwarka wyświetliła odnośnik do 

danej podstrony tej witryny na jak najwyższej pozycji w wynikach dla poszukiwanej 

przez internautę frazy wyszukiwania. Można przypuszczać, że algorytm 

wyszukiwarek będzie przy odpowiednio skonstruowanym zapytaniu internauty 

nadawać stronom internetowym w regionalnej TLD przynajmniej taką samą wagę, 

jak przy użyciu nazwy miasta w domenie drugiego rzędu. Nowe domeny będą zatem 

szczególnie interesujące dla nowych podmiotów działających w obrębie miasta lub 

regionu, które ma własną TLD oraz tych, które dotychczas musiały się zadowolić 

mało atrakcyjną domeną drugiego rzędu z powodu wysokiej popularności haseł, 

które miały zostać w niej ujęte. 

Interesującą praktyką przy doborze domeny jest tzw. domain hacking, 

polegająca na wykorzystaniu znaków TLD jako części wyrazu użytego w domenie 

drugiego rzędu. Przykładem jest domena www.schokola.de (schokolade – niem. 

czekolada), w której wykorzystano krajową domenę Niemiec .de lub www.love.me  

(love me – ang. kochaj mnie), posiłkująca się domeną krajową Czarnogóry 

(Montenegro). Ta innowacyjna forma doboru nazwy domeny pozwala nie tylko 

używać popularnego i jasno określającego działalność firmy hasła, ale stanowi 

obietnicę kreatywności i fantazji. Nowe domeny generyczne nTLD kryją w sobie 

niemały potencjał dla domain hackingu. Brak możliwości rejestracji domen 

drugiego rzędu, zawierających mniej niż trzy znaki uniemożliwia rejestrację tak 

nośnych domen jak www.sm.art (smart – ang. sprytny) lub www.st.art, lecz osoby 

kreatywne niewątpliwie dostrzegą gamę niezliczonych możliwości (np. rest.art – 

ang. ponownie uruchamiać, restartować). 

Wprowadzenie wachlarza nowych domen pierwszego rzędu bez wątpienia 

zachwieje dotychczasowym poziomem cen domen handlowanych w drugim obiegu. 

Do trójki najdroższych należą porn.com sprzedane w 2007 roku za cenę  9,5 mln 

USD,  a następnie fund.com oraz sex.com,  sprzedane rok i dwa lata później 

odpowiednio za 9 999 950 i 13 mln USD
9
. W tabeli 2 zestawiono najdroższe 

domeny sprzedane w roku 2012. 

 

                                                 
9 The 10 most expensive domain names of 2012, Business Insider, http://www.businessinsider. 

com /the-10-most-expensive-domain-names-of-2012-2012-12 (25.10.2013). 
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Tabela 2 

Zestawienie 10 najdroższych domen w 2012 roku: 

Domena Cena sprzedaży w tys. USD 

investing.com 2450 

personalloans.com 1000  

freewebsite.com 500  

webhosting.co.uk 500 

challenge.com 500  

jackpot.com 500 

giftbasket.com 350  

vi.pl 325  

bj.com 325 

60.com 310 

Źródło: opracowanie własne na podst. http://www.businessinsider.com/the-10-most-

expensive-domain-names-of-2012-2012-12 (25.10.2013). 

 

Ceny uzyskiwane za domeny sprzedawane w Polsce są niższe, o czym świadczą 

uzyskane ceny z ich sprzedaży w 2012 roku (tab. 3). 

 
Tabela 3 

10 najdroższych domen ccTLD .pl w 2012 roku 

Domena Uzyskana cena w tys. zł 

l.pl 85,0 

lampa.pl 50,2 

reisen.pl 47,8 

rowerki.pl 46,0 

klik.pl 43,5 

lexis.pl 43,0 

ruletka.pl 38,2 

cb.pl 22,0 

misio.pl 19,0 

merckmillipore.pl 18,8 

Źródło: opracowanie własne na podst. www.cenydomen.pl/2012 (25.10.2013). 

   

 

Przy liczbie nowych domen udostępnionych do rejestracji rzeszy internautów  

z całego świata można przewidywać wystąpienie na szeroką skalę zjawiska 

określanego jako cybersquattingu, czyli wykupu domen drugiego rzędu z hasłami 

zarejestrowanymi jako znaki towarowe w celu ich późniejszej odsprzedaży  

z zyskiem właścicielowi marki. Ostatnie takie działania miały miejsce w 2011 roku, 

gdy oddano do rejestracji TLD .xxx. Do poszkodowanych marek należały wtedy 

m.in. Alior, Empik, Orlen, oraz PZU, które jak wiele innych zdecydowały się 

dochodzić swoich racji na drodze prawnej
10

. Również Bank Gospodarki Żyw-

nościowej starał się z sukcesem odzyskać domenę www.bgz.xxx. Jej pierwszy 

właściciel prezentował na dostępnej pod tym adresem witrynie treści erotyczne. Sąd 

                                                 
10 http://pieniadze.gazeta.pl/ Gospodarka/ 1,125292,11308484, Nazwy _polskich _bankow 

_i_innych _firm_z_domenami_XXX.html (25.10.2013). 
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nie przychylił się do jego argumentacji, wskazującej na fakt, że domena nie ma nic 

wspólnego z Bankiem Gospodarki Żywnościowej i jej nazwa jest jedynie skrótem 

od widniejącego również na stronie internetowej tytułu witryny „Bad Girls Zone”, 

szczególnie, że pierwotny rejestrator był również właścicielem domen innych 

banków w domenie .xxx
11

. BGŻ jak i inne marki są same winne zaistniałej sytuacji, 

ponieważ fenomen cybersquattingu nie był w 2011 roku niczym nowym, a działy 

marketingu tych firm nie wykorzystały fazy sunrise do wykupienia adresów w TLD 

.xxx. Przyszłość pokaże czy wyciągnęły wnioski i zareagują odpowiednio szybko 

przy nowych gTLD, a mikro i małe firmy dostrzegą ich potencjał w dotarciu do  

obecnych i potencjalnych klientów przez łatwy do skojarzenia adres www. 

 

 

Podsumowanie 

 

Możliwość promocji przez udostępnienie treści zamieszczonych na firmowej 

witrynie internetowej pod atrakcyjną domeną powinno być priorytetem każdej mi-

kro i małej firmy. Ten ważny element promocji powinien zostać intensywniej pro-

mowany i wykorzystywany przez specjalistów od marketingu mikro i małych firm. 

Wyzwanie to staje się szczególnie aktualne w momencie wprowadzania na rynek 

szerokiej palety domen najwyższego rzędu, które z pewnością zmienią jakościowy  

i ilościowy wymiar promocji.  
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UTILIZATION OF NEW TOP LEVEL DOMAINS AS A PROMOTION TOOL FOR 

MICRO- AND SMALL ENTERPRISE  

 

Summary 

 

Presentation of a micro and small company's web under an attractive, easy to remember 

domain being synonymous to the enterprises branch is an often neglected form of promotion. 

Wide range of 700 new top-level domains, which will be made available to register between 

2013 and 2015 will make it possible for a wide range of micro- and small businesses to be 

present in the cyberspace with a domain describing the type of business and the enterprise´s 

location. Especially the geographic TLDs with names of cities and regions will facilitate not 

only the selection of catchy slogan in the second level domains, but also empower search 

engine positioning. 

 

Keywords: online marketing, internet domain, IP 

 

Translated by Jakub Pawlak  

 



  ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

NR 799 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 111 2014 

 

 

 

PIOTR PREWYSZ-KWINTO 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 

GRAŻYNA VOSS 

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 

 

 

WYKORZYSTANIE KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW FINANSOWO-

KSIĘGOWYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA SEKTORA MŚP 

– WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO  
 

 

Streszczenie 

 

Trudno we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy i technologii informa-

tycznej wyobrazić sobie podmiot gospodarczy niewykorzystujący programów finan-

sowo-księgowych. Zmiana systemów informatycznych w firmach dokonywana jest 

z różną częstotliwością, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości jed-

nostki, a także w wyniku zmian wprowadzanych w regulacjach prawnych. Celem 

artykułu jest przedstawienie wyników badania ankietowego dotyczącego wykorzy-

stania systemów informatycznych w obsłudze finansowo-księgowej przedsiębiorstw 

sektora MŚP.  

 

Słowa kluczowe: program komputerowe, rachunkowość, badanie ankietowe 

 

 

Wprowadzenie 

 

W ostatnich latach szczególną uwagę zwrócono na rachunkowości małych  

i średnich przedsiębiorstw dzięki aktualizacji 4 i 7 dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady oraz propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rachunkowości mi-

kroprzedsiębiorstw. Zmiany w zakresie rachunkowości i finansowo-księgowej ob-

sługi jednostek MŚP podyktowane są możliwością zastosowania uproszczeń przy 

sporządzaniu sprawozdań i w zakresie prowadzenia ewidencji (dyrektywa Parlamen-

tu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r.). W Polsce sektor MŚP  

w większym stopniu niż w UE jest zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, 

których udział w całkowitej liczbie przedsiębiorstw wynosi 96% i przewyższa udział 

tych podmiotów w UE – 91,8%
1
.  

Trudno we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy i technologii informa-

tycznej wyobrazić sobie podmiot gospodarczy niewykorzystujący programów finan-

sowo-księgowych. Zmiana systemów informatycznych w firmach dokonywana jest 

                                                 
1
 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP. http://www. 

parp.gov.pl/ index/ more/ 24313 (27.10.2013).   
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z różną częstotliwością, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości jed-

nostki, a także w wyniku zmian wprowadzanych w regulacjach prawnych. Do zmian 

tych należy dostosować systemy informatyczne, jednak za każdym razem związane 

jest to z dużym obciążeniem dla pracowników – użytkowników systemu. Jednostki 

gospodarcze decydują się na współpracę z firmami konsultingowymi wyspecjalizo-

wanymi we wdrożeniach systemów ERP w celu usprawnienia procesów wdroże-

niowych i obsługi powdrożeniowej oraz ze względu na możliwość dokonania wybo-

ru właściwych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb z uwzględnie-

niem specyfiki branży, w jakiej podmiot prowadzi działalność
2
. Właściwy wybór 

dostawcy oprogramowania gwarantuje dalszą współpracę w zakresie aktualizacji  

i modernizacji systemu, w celu dostosowania go do zmieniających się warunków 

rynkowych i uregulowań prawnych.  

W procesie wdrożeniowym uczestniczą przedstawiciele różnych dzia-

łów/komórek organizacyjnych w tym pracownicy księgowości. Na szczególną uwa-

gę zasługuje proces testowania systemu, pozwalający na ocenę poprawności jego 

funkcjonowania.  

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania ankietowego przeprowa-

dzonego  wśród jednostek sektora MŚP, mającego dostarczyć informacji dotyczą-

cych zasad doboru, obszarów zastosowania oraz wad i zalet komputerowych pro-

gramów finansowo-księgowych, w świetle wymogów prawnych prowadzenia ksiąg 

rachunkowych z wykorzystaniem systemów komputerowych. 

 

 

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych - wymogi prawne w świetle ustawy  

o rachunkowości  

 

Dzięki zastosowaniu informatycznych systemów finansowo-księgowych moż-

na dostarczać dane dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych z dowolną 

częstotliwością i o wybranym poziomie szczegółowości. Dzięki informacjom 

wprowadzonym do systemów komputerowych, sporządzanie raportów i zestawień 

przebiega szybciej i nie wymaga dodatkowych nakładów pracy, a ponadto pozwala 

na generowanie deklaracji wykorzystywanych w rozliczeniach podatkowych
3
.  

W ustawie o rachunkowości zostały zawarte wymagania formalnoprawne wo-

bec systemów rachunkowości
4
.  

Art. 71 uor zakłada, że księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty in-

wentaryzacyjne i sprawozdania finansowe (zbiory), należy przechowywać w należy-

ty sposób i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpo-

wszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Zgodnie z art. 13 pkt. 6, każda jednostka jest zobowiązana wydrukować księgi 

rachunkowe nie później niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne z wydru-

kiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik 

                                                 
2 R. Wałkowski, Wdrożenie systemu klasy ERP, Controling i Rachunkowość zarządcza,  

nr 10 (133), Infor 2010, s. 14. 
3 M. Andrzejweski, K. Jonas, P. Młodkowski, Zastosowanie technik komputerowych w ra-

chunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 18. 
4 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, 613. 
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danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wyma-

ganego dla przechowywania ksiąg rachunkowych.   

W art. 20 pkt. 5 ustawodawca zakłada, że przy prowadzeniu ksiąg rachunko-

wych przy użyciu komputera za równoważne z dowodami źródłowymi uważa się 

zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za pośrednictwem 

urządzeń łączności, informatycznych nośników danych lub tworzone według algo-

rytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już w księgach, przy zapew-

nieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione co najmniej nastę-

pujące warunki: 

 uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów 

księgowych, 

 możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpo-

wiedzialnej za ich wprowadzenie, 

 stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odno-

śnych danych oraz kompletności i identyczności zapisów, 

 dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób 

zapewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania 

danego rodzaju dowodów księgowych. 

Art. 10 dotyczy wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na in-

formatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powią-

zań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach prze-

twarzania danych. Zawiera on również obowiązek opisu systemu informatycznego, 

zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury 

oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych 

zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do 

danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania  

i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. 

Na podstawie zaprezentowanych uwarunkowań prawnych, należy zauważyć, 

że ustawa nie określa szczegółowo wymaganej dokumentacji technicznej, a jedynie 

określa ogólne zasady dotyczące wykorzystania systemów informatycznych w ra-

chunkowości. Tak określone wymogi prawne pozwalają jednostkom na dowolny 

wybór oprogramowania. Wybór i zakres obsługi finansowo-księgowych zależy 

jednak od indywidualnych decyzji jednostek, które zostaną zaprezentowane w opra-

cowanych wynikach badań.   

 

 

2. Charakterystyka i metodyka przeprowadzonego badania  

 

Badanie przeprowadzono na terenie województwa pomorskiego i kujawsko-

pomorskiego wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wyraziły chęć 

wzięcia w nim udziału, w okresie od 10 września do 10 października 2013 roku  

z wykorzystaniem metody ankietowej. Przekazane respondentom kwestionariusze 

ankietowe składały się z dwóch części: 

 pierwsza, obejmująca 7 pytań, miała dostarczyć informacji o systemach kom-

puterowych wykorzystywanych w obsłudze finansowo-księgowej, ich wad  

i zalet oraz kryteriów wyboru, 
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 druga, tzw. metryczka miała dostarczyć podstawowych informacji dotyczących 

podmiotów biorących udział w badaniu, tj. ich wielkości, formy prawnej czy 

rodzaju prowadzonej działalności.  

Pytania zawarte w kwestionariuszu badawczym miały zamknięty i otwarty cha-

rakter. Część z nich wymagała udzielenia tylko odpowiedzi tak lub nie, jednak  

w wielu przypadkach respondent proszony był o wybór jednego lub kilku wariantów 

spośród tych, które zostały przedstawione. Tam, gdzie to było możliwe i wydawało 

się zasadne pozostawiano respondentom swobodę wyrażenia własnych opinii. Przy 

opracowywaniu wyników badania wykorzystano metody statystyczne, ze szczegól-

nym uwzględnieniem wskaźnika struktury. 

 

 

3. Charakterystyka badanej grupy 

 

Do udziału w badaniu przystąpiło 150 mikro, małych i średnich przedsiębior-

stwach, którym przekazano do wypełnienia kwestionariusze ankietowe. Ze względu 

na cel badania, do dalszej analizy przyjęto tylko te kwestionariusze, które zostały 

wypełnione przez podmioty (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o ra-

chunkowości) prowadzące księgi rachunkowe w siedzibie jednostki. Takich pod-

miotów było 113, co stanowi 75,3% wszystkich biorących udział w badaniu. Spo-

śród 37 odrzuconych kwestionariuszy, 24 zostały wypełnione przez podmioty, które 

nie prowadzą ksiąg rachunkowych (wszystkie te kwestionariusze pochodziły z mi-

kroprzedsiębiorstw), zaś pozostałe 13 to kwestionariusze podmiotów, które zleciły 

prowadzenie ksiąg rachunkowych biurom rachunkowym (5 z nich dotyczyło mikro-

przedsiębiorstw, a 7 przedsiębiorstw małych).  

Wśród pomiotów, których kwestionariusze poddano dalszej analizie domino-

wały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (48,7%) oraz prowadzące działalność 

usługową (67,3%). Udział firm w zależności od ich wielkości był zbliżony. Firmy 

mikro stanowiły 37,2% wszystkich badanych, firmy małe – 33,6%, zaś średnie 

29,2%. Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów biorących udział w badaniu 

przedstawiono w tabeli 1.  
 

Tabela 1 

Charakterystyka respondentów 

Cecha N % Cecha N % 

Wielkość  

firmy* 

mikro 42 37,17 

Forma organi-
zacyjno-

prawna 

spółka z o.o. 55 48,67 

mała  38 33,63 spółka akcyjna 11 9,73 

średnia  33 29,20 spółka cywilna 16 14,16 

Rodzaj prowa-

dzonej  
działalności** 

produkcja  35 30,97 osoba fizyczna*** 28 24,78 

handel 56 49,56 inna 3 2,65 

usługi 76 67,26 brak danych 0 0 

* Firmy mikro – zatrudniające do 10 osób, małe do 50 osób, a średnie do 250 osób.  

** Liczby nie sumują się do 113, gdyż niektóre jednostki zaznaczyły, że prowadzą więcej niż 

jeden rodzaj działalności. 

*** Prowadząca działalność gospodarczą. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.



 Wykorzystanie komputerowych systemów... 535 

 

3. Wyniki przeprowadzonego badania 

 

Badanie rozpoczęto od ustalenia czy przedsiębiorstwa wykorzystują w obsłu-

dze finansowo-księgowej narzędzia informatyczne, a jeśli tak, to w jakich obszarach. 

Wszystkie badane podmioty potwierdziły, że wykorzystują narzędzia informatyczne 

i wszystkie wskazały również, że wykorzystują je w ewidencji księgowej. Duży 

udział odpowiedzi odnotowano również dla zastosowania programów komputero-

wych do prowadzenia rejestrów VAT (90,3% wskazań) oraz w obsłudze kadrowo-

płacowej (87,6% wskazań). Najrzadziej narzędzia informatyczne są wykorzystywa-

ne natomiast do obsługi magazynowej (38,9%) oraz do ewidencji czasu pracy 

(38,1%). Szczegółowo uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 1.  

 

 
Rysunek 1. Obszary, w których wykorzystywane są narzędzia informatyczne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonego badania. 

 

Analizując bardziej szczegółowo uzyskane wyniki można zauważyć, że stopień 

wykorzystania narzędzi informatycznych w wypadku części wykazanych na rysunku 

1 obszarów rósł wraz z wielkością firmy. Taką zależność zaobserwowano  

w przypadku: obsługi kadrowo-płacowej (udział wskazań wyniósł 78,6% dla firm 

mikro, 89,5% dla firm małych oraz 97,0% dla firm średnich), rozliczeń ZUS (udział 

wskazań odpowiednio 78,6%, 84,2% oraz 90,9%), ewidencji i amortyzacji środków 

trwałych (udział wskazań: 57,1%, 63,2%, 78,8%) oraz obsługi magazynowej (14,3%, 

34,2%, 75,8%). W wypadku natomiast rejestrów VAT oraz rozliczeń bankowych 

udział wskazań wśród wszystkich analizowanych grup był bardzo zbliżony.  

Warto również wskazać, że wykorzystywanie programów komputerowych do 

obsługi magazynowej było znacząco wyższe w firmach produkcyjnych (71,4% 
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wskazań) niż w firmach handlowych (58,9%) i usługowych (30,2%). Takich zależ-

ności nie zaobserwowano w wypadku pozostałych obszarów.  

Kolejne dwa zadane w kwestionariuszu pytania dotyczyły rodzaju programów 

wykorzystywanych przez badane firmy. Pierwsze z nich miało wskazać czy są to 

programy komercyjne (dostępne w powszechnej sprzedaży), programy zamawiane 

(tworzone na indywidualne zamówienie przez firmy zewnętrzne), czy wreszcie 

programy autorskie (tworzone samodzielnie przez podmiot). Uzyskane wyniki  

zaprezentowano na rysunku 2.  

 
Rysunek 2. Rodzaje programów komputerowych wykorzystywanych w działalności finanso-

wo-księgowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Prawie 2/3 badanych podmiotów wykorzystuje w swojej działalności programy 

komercyjne. Bardziej szczegółowa analiza wykazała, że zastosowanie programów 

komercyjnych malało wraz ze wzrostem wielkości firmy i wyniosło odpowiednio 

66,7% dla mikroprzedsiębiorstw, 50,0% dla przedsiębiorstw małych i 48,5% dla 

firm średnich. Wraz ze wzrostem firmy rósł natomiast odsetek zastosowań progra-

mów zamawianych (odpowiednio 16,7% dla mikro, 26,3% dla małych i 30,3% dla 

średnich przedsiębiorstw) i programów autorskich (odpowiednio 7,1%, 13,2%  

i 15,2%). Warto dodać, że odsetek wskazań poszczególnych typów programów nie 

różnił się ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.  

Drugie z pytań związanych z rodzajem programów komputerowych wykorzy-

stywanych w działalności finansowo-księgowej dotyczyło ich zaawansowania, tzn. 

czy są to pojedyncze programy, bez możliwości rozbudowy o kolejne moduły, pro-

gramy modułowe z możliwością eksportu danych do innych modułów, czy też pro-

gramy najbardziej zawansowane, tj. zintegrowane systemy informatyczne. Uzyskane 

wyniki przedstawiono na rysunku 3.  
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Rysunek 3. Typ programów komputerowych wykorzystywanych w działalności finansowo-

księgowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Badane przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystują programy modułowe  

z możliwością eksportu danych – 44,2% wskazań oraz zintegrowane systemy infor-

matyczne – 32,7%. Należy zauważyć, że udział programów najprostszych (bez moż-

liwości rozbudowy o kolejne moduły) malał wraz z wielkością przedsiębiorstwa. 

Udział ten w przedsiębiorstwach mikro wynosi 30,9%, dla firm małych – 26,3%, zaś 

dla firm średnich zaledwie 9,1%. Odwrotną tendencję zaobserwowano natomiast  

w przypadku zintegrowanych systemów informatycznych. Są one stosowane przez 

23,8% badanych firm mikro, 26,3% firm małych i aż 51,5% firm średnich.  

Analizując rodzaje programów komputerowych wykorzystywanych przez fir-

my, respondentów zapytano również o kryteria, jakimi kierują się przy ich wyborze. 

Respondenci mogli wybrać jedną lub kilka cech ze wskazanych w kwestionariuszu 

lub też dodać własne. Otrzymane wyniki zaprezentowano na rysunku 4.  

 

 
Rysunek 4. Cechy wpływające na wybór programu komputerowych wykorzystywanych  

w działalności finansowo-księgowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Zdaniem respondentów najważniejsze cechy, wpływające na wybór programu 

komputerowego do obsługi finansowo-księgowej to funkcjonalność oraz spełnienie 

wymogów ustawy o rachunkowości. W obu przypadkach odsetek ten wyniósł ponad 
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50%. Analiza uzyskanych odpowiedzi w zależności od wielkości firmy wskazuje, że 

dla mikro i małych przedsiębiorstw najważniejsze są: spełnienie wymogów ustawy  

o rachunkowości oraz cena, zaś firmy średnie za najważniejszą wskazywały funk-

cjonalność. Ponadto znacznie ceny i spełnienia wymogów ustawy o rachunkowości 

maleje wraz ze wzrostem wielkości firmy. Ceną, przy wyborze programu kompute-

rowego, kieruje się 42,9% mikro, 36,8% małych i zaledwie 27,3% średnich przed-

siębiorstw. W spełnianiu wymogów ustawy o rachunkowości odsetek ten wynosi 

odpowiednio 54,8%, 50,0% i 45,5%. W pozostałych cechach, tj. funkcjonalności, 

obsługi serwisowej i możliwości szybkiej aktualizacji programu, odsetek wskazań 

rośnie wraz z wielkością firmy.  

Analizując uzyskane odpowiedzi ze względu na rodzaj prowadzonej działalno-

ści należy zauważyć, że nie wystąpiły różnice w najważniejszych cechach wpływa-

jących na wybór używanych programów. Największe znaczenie zarówno dla firm 

produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych miała funkcjonalność oraz spełnienie 

wymogów ustawy o rachunkowości.  

Respondentów zapytano również czy archiwizacja danych (ksiąg rachunko-

wych i sprawozdań) odbywa się na elektronicznych nośnikach danych. Odpowiedzi 

twierdzące uzyskano od 89,3% badanych firm. Nie zaobserwowano różnic w odpo-

wiedzi na to pytanie ze względu na wielkość firmy oraz rodzaj prowadzonej działal-

ności.  

Respondentów poproszono również o wskazanie głównych wad i zalet stoso-

wanych programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej. Respondenci 

mogli wskazać odpowiedzi spośród przedstawionych w kwestionariuszu lub zapro-

ponować własne. Uzyskane wyniki zostały przedstawiono na rysunkach 5 i 6.  

 

 
Rysunek 5. Główne wady programów komputerowych stosowanych w działalności finanso-

wo-księgowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Głównymi wadami wskazywanymi przez respondentów są: wysokie koszty za-

kupu i eksploatacji programów komputerowych (61,6% wskazań) oraz brak możli-
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wości dokonywania aktualizacji programu na poziomie użytkownika (48,2%). 

Wśród odpowiedzi inne badani proponowali między innymi: brak możliwości eks-

portu danych do arkusza kalkulacyjnego, konieczność dokonywania częstych aktu-

alizacji, zbyt małą liczbę funkcji dodatkowych oraz konieczność dysponowania 

dostępem do internetu, aby program mógł funkcjonować poprawnie. Należy również 

zauważyć, że więcej wad wskazywanych było przez mikroprzedsiębiorstwa niż 

firmy średnie. W tej drugiej grupie aż 21,2% badanych zaznaczyło, że posiadane 

przez nich oprogramowanie nie ma żadnych wad. Ponadto liczba wskazań wysokich 

kosztów zakupu i eksploatacji oraz braku możliwości generowania zestawień  

i sprawozdań malała wraz z wielkością firmy. Na wysokie koszty zwracało uwagę 

66,7% firm małych i 51,5% firm średnich, zaś brak możliwości generowania zesta-

wień odpowiednio 23,8% mikroprzedsiębiorstw i zaledwie 6,1% przedsiębiorstw 

średnich.  

Przechodząc do omawiania zalet wykorzystywanych przez respondentów pro-

gramów komputerowych, najczęściej wskazywano: łatwość obsługi (66,1%) oraz 

szybki dostęp do danych (55,4%). Najmniejszy odsetek wskazań (zaledwie 7,1%) 

dotyczy natomiast możliwości dokonywania samodzielnej aktualizacji programu.  

 

 
 

Rysunek 6. Główne zalety programów komputerowych stosowanych w działalności finanso-

wo-księgowej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Analizując bardziej szczegółowo uzyskane wyniki, należy zauważyć, że naj-

częściej wskazywane zalety różniły się ze względu na wielkość firmy. W przypadku 

mikroprzedsiębiorstw najczęściej wskazywano łatwość obsługi (73,8%) oraz szybki 

dostęp do danych (64,3%). W firmach małych: łatwość obsługi (63,2%) oraz możli-

wość generowania zestawień i sprawozdań (52,6%), natomiast w wypadku firm 

średnich jest to: łatwość obsługi (57,6%) i możliwość elektronicznego archiwizowa-

nia danych (57,6%).  

Ponadto udział wskazań dla dwóch zalet: łatwość obsługi i szybkość dostępu 

do danych malał wraz z wielkością firmy. W pierwszym przypadku udział ten wy-
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nosił 73,8% dla firm mikro i 57,6% dla średnich, w drugim natomiast 65,3% dla 

mikro i 48,5% dla średnich. Odwrotną tendencję zaobserwowano natomiast dla 

następujących zalet: możliwości generowania zestawień i sprawozdań (38,1% wska-

zań dla firm mikro i 57,5% dla średnich), możliwości eksportu i importu danych do 

innych modułów (odpowiednio 23,8% i 51,5%) oraz możliwości elektronicznego 

archiwizowania danych (33,3% i 57,6%).  

 

 

Podsumowanie 

 

Na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego 

dotyczącego wykorzystania systemów informatycznych w obsłudze finansowo-

księgowej, można wyciągnąć następujące wnioski: 

1. Zastosowanie oprogramowania komputerowego w obsłudze finansowo-

księgowej jest bardzo szerokie. Wszystkie firmy wykorzystują je do ewidencji 

księgowej, a znaczna większość stosuje je do prowadzenia rejestrów VAT.  

w obsłudze kadrowo-płacowej oraz rozliczeniach z ZUS.   

2. W swojej działalności firmy wykorzystują przede wszystkim programy komer-

cyjne zakupione na rynku, choć ich udział maleje wraz z wielkością firmy na 

rzecz programów zamawianych i autorskich. Ponadto firmy mikro i średnie 

wykorzystują głównie programy modułowe z możliwością eksportu danych, 

natomiast w wypadku firm średnich dominują zintegrowane systemu informa-

tyczne.  

3. Głównymi cechami branymi pod uwagę przy wyborze oprogramowania kom-

puterowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa jest jego cena oraz spełnienie 

wymogów ustawy o rachunkowości, natomiast firmy średnie w wyborze kieru-

ją się przede wszystkim funkcjonalnością programu.  

4. Głównymi wadami stosowanych programów komputerowych są wysokie kosz-

ty zakupu i eksploatacji oraz brak możliwości dokonywania aktualizacji pro-

gramu na poziomie użytkownika. Częściej wady wskazują pracownicy mikro-

przedsiębiorstw niż firm średnich. W wypadku tych drugich, aż jedna piąta 

wskazała, że stosowane przez nich oprogramowanie komputerowe nie ma żad-

nych wad.     

5. Do głównych zalet zaliczyć należy: łatwość obsługi, szybki dostęp do danych 

oraz możliwość generowania zestawień i sprawozdań. Znaczenie dwóch pierw-

szych zalet malało wraz z wielkością firmy, natomiast w przypadku trzeciej – 

tendencja była odwrotna. Miała ona większe znaczenie dla firm średnich niż 

małych i mikro.   

Na zakończenie warto dodać, że zmiany w regulacjach prawnych powodują 

konieczność dodatkowych aktualizacji lub zmiany oprogramowania komputerowego. 

Dla mikro i małych podmiotów wiąże się to z dodatkowymi kosztami, a przede 

wszystkim wymusza na pracownikach ciągłe doskonalenie w zakresie obsługi finan-

sowo-księgowej. 
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METODYKA POZYSKIWANIA INFORMACJI LOGISTYCZNYCH 

DLA MAŁYCH FIRM Z BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ 

 

 

Streszczenie 

 

Współczesne podmioty gospodarcze przykładają dużą wagę do racjonalnego 

wykorzystania swoich zasobów do zdobycia przewagi konkurencyjnej oraz maksy-

malizacji zysku. W tym celu wdraża się innowacyjne modernizacje przedsiębiorstw, 

które usprawnią firmę w zbadanym wcześniej obszarze działalności stanowiącym 

potencjalną szasnę rozwoju. 

Wzrost zmienności i niepewności środowiska przedsiębiorstw zaczęło uwi-

daczniać się w latach 50. XX wieku. Przełożyło się to na rezygnację z mechani-

stycznego modelu zarządzania i spowodowało wszczęcie poszukiwań rozwiązań, 

które umożliwią przetrwanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Rezulta-

tem badań było zaprojektowanie nurtu zarzadzania strategicznego. Przewodzącym 

przedsiębiorstwem w tej dziedzinie okazał się Boston Consulting Group, który opra-

cował metodę opartą na macierzy analizującej portfel produktów firmy.  

 

Słowa kluczowe: zarzadzanie strategiczne, potencjał, rozwój 

 

 

Wprowadzenie 

 

Współcześnie organizacje są w stanie utrzymać swoją pozycję na rynku oraz 

rozwijać się przez adaptację i tworzenie pozytywnych stosunków z otoczeniem,  

w którym zmiany są częstsze i coraz bardziej złożone. Przeobrażenia te mają zna-

czący wpływ na wewnętrzną strukturę przedsiębiorstw, która jest modyfikowana, by 

jak najlepiej odpowiadać dynamicznym wymaganiom współczesnego otoczenia.  

W dynamicznych warunkach trudniejsze staje się zarządzanie strategiczne organiza-

cjami, jednak to właśnie wtedy dyscyplina ta znajduje swoje zastosowanie. Zarzą-

dzanie strategiczne redukuje bowiem negatywny wpływ następujących zmian, ko-

rzystając z ich potencjału, wykorzystując dostępne oraz planowane zasoby przedsię-

biorstwa. Możliwe jest dokładne zaplanowanie relacji występujących między zaso-

bami firmy, co przekłada się na większą efektywność na tle środowiska zewnętrzne-

go, zamieniając dokładne planowanie przedsiębiorstwa na otwarty, wielowarianto-

wy system organizacyjny. Fundamentem takiego działania jest bieżące monitorowa-

nie trendów. Myślenie reaktywne – oparte na reakcji na zachodzące zmiany – zosta-

ło obecnie wyparte przez podejście antycypacyjne, które polega na przewidywaniu 
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zjawisk, które dopiero wystąpią na danym rynku. 

Współczesne nauki o zarządzaniu przedstawiają ogromną liczbę metod i spo-

sobów na to, by dokładnie opracować plan działania długofalowego oraz ukierun-

kować na konieczne inwestycje. Zastosowanie owych technik w określonej kolejno-

ści umożliwi pozyskanie konkretnej informacji dotyczącej najsłabszego ogniwa 

przedsiębiorstwa oraz tej jego składowej, która wymaga czynności korekcyjnych
1
. 

Celem artykułu jest wskazanie metodyki postępowania w ramach budowy 

rozwoju potencjału mikro przedsiębiorstwa branży usługowo-handlowej. Jako fun-

damenty metodyki posłużą znane techniki i narzędzia analizy, zaliczane do dziedzi-

ny zarządzania strategicznego. Opracowany schemat działań z założenia jest na tyle 

ogólny, że może być stosowany w różnych przedsiębiorstwach, co umożliwi plano-

wanie rozwoju firmy przedsiębiorców z sektora SME, oraz wykaże, że modyfikacje 

optymalizujące działalność gospodarczą nie są równoznaczne z ogromnymi nakła-

dami kapitałowymi oraz z gruntową przemianą podstawowych struktur organizacyj-

nych. 

Badania dotyczące opracowania metodyki rozwoju potencjału przeprowadzono 

na zasadzie studium przypadku. Wykorzystano dane z mikro przedsiębiorstwa bran-

ży usługowo-handlowej pozyskane w okresie 01.2012–05.2012. 

 

 

1. Metodyka wyznaczania logistycznych determinant usprawniania biznesu 

 

1.1.    Metodyka definiowania aspektów logistycznych  

 

W celu udoskonalenia przedsiębiorstwa konieczne jest przeprowadzenie badań 

i analiz ukierunkowanych na identyfikację tych aspektów o charakterze logistycz-

nym oraz, których skorygowanie przełoży się na zwiększenie efektywności działal-

ności. Kluczowe znaczenie mają zarówno zasoby i struktury wpisane w dziedzinę 

przedsiębiorstwa, jak i potencjał mu towarzyszący. Do realizacji badań i analiz wy-

korzystuje się wiele narzędzi, które opisane zostaną w kolejnych podrozdziałach. 

 

1.1.1. Metoda SPACE 

 

Metoda SPACE (ang. Strategic Position and Action Evaluation) wspomaga za-

projektowanie nowej strategii działalności firmy na podstawie zarówno wewnętrz-

nych, jak i zewnętrznych czynników decydujących o poziomie konkurencyjności  

w sektorze
2
. Technika odzwierciedla oryginalne podejście do sytuacji firmy scharak-

teryzowane za pomocą czterech wymiarów; dwóch dotyczących działalności przed-

siębiorstwa oraz dwóch odnoszących się do jego środowiska zewnętrznego. Do 

grupy wewnętrznych aspektów opisywanego obiektu należy siła finansowa oraz 

zdolności konkurencyjności. Druga zaś zawiera takie wymiary jak siła sektora oraz 

                                                           
1 I. Penc-Pietrzak, Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2010, s. 13–20. 
2 Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Polskie Wy-

dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 185–198. 
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jego stabilność. Dzięki metodzie SPACE wdrożono wyniki i uzyskano poprawę 

racjonalności. Różnorodność przedsiębiorstw, ich sposobów funkcjonowania, zadań 

sprawia, że literatura nie podaje zestawu uniwersalnych uwarunkowań decyzji. 

Przykładowe determinanty zaprezentowano w tabeli 1
3
. 

 
Tabela 1 

Przykładowe determinanty poszczególnych wymiarów w metodzie SPACE 

Siła sektora Potencjał finansowy 

Potencjalny zysk Stabilność finansowa Zwrot z inwestycji Płynność finansowa 

Stabilność otoczenia Przewaga konkurencyjna 

Zmiany technologiczne Bariery wejścia na rynek Udział w runku Cykl życia wyrobów 

Źródło: opracowanie własne. 

 

1.1.2. Metoda SWOT 

 

Metoda SWOT jest jedną z podstawowych metod stosowanych w strategicz-

nym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Odnosi się ona do zasad analizy strategicznej 

otoczenia, zasobów oraz reguły stosowania metody w celu zbudowania przewagi 

konkurencyjnej. Składają się na nią analiza strategiczna oraz tworzenie strategii. 

Strategia ustalana jest na podstawie dopasowania silnych i słabych aspektów przed-

siębiorstwa do posiadanych zdolności oraz ze względu na możliwości i zagrożenia 

towarzyszące firmie. Wyrażenie SWOT to akronim wyrazów charakteryzujących 

zasoby posiadane przez firmę. Są one klasyfikowane jako silne i słabe strony, szanse 

rozwoju i zagrożenia dla firmy. Dzięki temu podziałowi możliwa jest charakterysty-

ka przedsiębiorstwa za pomocą czynników wewnętrznych i zewnętrznych. 

SWOT jest opcją planowania według koncepcji zarządzania strategicznego. 

Zsyntezowanie silnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans, a następnie zestawienie 

ich liczby, rodzaju oraz znaczenia pozwala na obranie kierunku rozwoju procesów 

logistycznych
4
. Analiza SWOT może zostać wykonana na podstawie bardzo zróżni-

cowanych technik. Przykładem techniki jest decyzja o kierunku tworzenia analizy, 

np.: 

 SWOT – elementem wyjściowym jest potencjał firmy, a potencjalnych szans 

poszukuje się w najbliższym otoczeniu, to założenie oznacza, że niemożliwa 

jest zmiana szans w krótkim czasie, 

 TOWS – elementami wywodzącymi są czynniki zewnętrzne i określa się te 

aspekty, które mogą urzeczywistnić przewidywane szanse lub zmniejszyć ry-

zyko wystąpienia zagrożeń. 

Sposób określania strategii można podjąć w dwojaki sposób: 

 W celu opracowania czterech zróżnicowanych strategii: 

                                                           
3 J. Kałkowska, E. Pawłowski, J. Trzcielińska, S. Trzcieliński, H. Włodarkiewicz-Klimek, 

Zarządzanie strategiczne, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 121–123. 
4 Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2011. s. 131–139. 
4 J. Kałkowska, E. Pawłowski, J. Trzcielińska, S. Trzcieliński, H. Włodarkiewicz-Klimek, 

Zarządzanie strategiczne…, s. 111–121. 
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 Maxi–maxi – przewaga silnych stron i szans, 

 Mini–maxi – przewaga słabych stron i szans, 

 Maxi–mini –przewaga silnych stron oraz zagrożeń, 

 Mini–mini – przewaga słabych stron i zagrożeń. 

 Zaprojektowania w ramach metody refleksji strategicznej trzech strategii: 

 Przygotowawczej – wzmacniającej silne strony lub osłabiające słabe, 

 Ofensywnej – urealnienie szans przez umocnienie silnych lub osłabie-

nie słabych, 

 Defensywnej – redukcja wpływów wynikających z zagrożeń przez ko-

rekty słabych aspektów przedsiębiorstwa
4
.
  
 

 

1.1.3. Metoda Credit Commerciale de France 

 

Narzędziem wspomagającym dokładną, matematyczną charakterystykę skła-

dowych przedsiębiorstwa jest metoda Credit Commerciale de France. Nazwa tej 

wielokryterialnej techniki analitycznej pochodzi od francuskiego banku Credit 

Commerciale de France. Podstawą są tutaj grupy czynników, którym przypisywane 

są wartości oceny funkcjonowania oraz wagi tych funkcji. Mnożąc te wartości 

otrzymywana jest ocena ostateczna, która służy do stworzenia wykresu heksagonal-

nego. Wyniki są przedstawione w sposób graficzny, a kryterium wyboru ich infor-

macji bazowych dotyczy wielkości oddziaływania z otoczeniem. Literatura wyzna-

cza następujące grupy czynników, które powinny stanowić bazę wykonywanych 

badań: technologia, segment rynku, opanowanie ryzyka, siła ochrony pozycji ryn-

kowej, atrakcyjność sektora oraz pozycja konkurencyjna. Obrazowy przekaz uzy-

skanych wyników umożliwia informacje o sile bądź słabości aspektów na podstawie 

rozmiarów ich wykresów w odniesieniu do całego diagramu. Analiza regularności 

obwodu schematu określa równowagę lub jej brak jednocześnie wskazując silne  

i słabe strony. 

W prostocie tego schematu najtrudniejsza jest ocena warunków firmy ze 

względu na dokładne i rzetelne informacje oraz zachowany obiektywizm
5
.   

 

1.1.4. Diagram Ishikawy 

 

Metoda umożliwia identyfikację przyczyny określonych problemów (działal-

ność odtwórcza) oraz przeprowadzenie charakterystyk jakościowych (podejście 

kreatywne). Narzędzie ponadto sprzyja analizie relacji poszczególnych przyczyn 

uwzględniając ich powiązania oraz hierarchie). Zaletą metody jest graficzna wizu-

alizacja otrzymanych wyników. Jej wykorzystanie ma sens jedynie dla wewnętrz-

nych aspektów firmy. 

Ze względu na konstrukcje diagramu możliwe jest wyszczególnienie jego rodzajów: 

 5M – człowiek, metoda, maszyna, materiał, zarządzanie, 

                                                           
5 Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne…, s. 198–198. 
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 4P – miejsce, zasady, pracownicy, polityka, 

 4S – otoczenie, dostawcy, system, umiejętności. 

Stworzenie diagramu wymaga przeprowadzenia następujących etapów: 

 klarowne zdefiniowanie problemu lub jego przyczyny, 

 określenie głównych kategorii przyczyn, 

 uszczegółowienie wcześniej opracowanych kategorii, 

 dokonanie końcowej weryfikacji i walidacji diagramu. 

Prawidłowemu przebiegowi projektowania metody powinny towarzyszyć: 

 „burza mózgów” specjalistów różnych dziedzin naukowych, 

 dokładna analiza kategorii problemu – wykorzystanie opracowanych zespołów 

kategorii (5M, 4P, 4S), przeprowadzenie ich kombinacji lub wykreowanie in-

dywidualnego ich zestawu, 

 deklaracja informacji szczegółowych, bazując na informacjach ogólnych
6
. 

 

 

2. Praktyczne zastosowanie technik projektowania rozwoju potencjału 

 

Projektowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa wymaga danych wejścio-

wych – informacji. Istnieją metody, które wymagają wartości liczbowych dla ich 

wykorzystania, dlatego niezbędne dane informacyjne powinny zostać dokładnie 

przeanalizowane i w sposób obiektywny przedstawione za pomocą liczb.  

 

2.1  Charakterystyka przedsiębiorstwa 

 

Problematyka publikacji dotyczy mikro przedsiębiorstwa o charakterze pro-

dukcyjno-usługowym, działającym na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Omawiana firma jest rodzinnym interesem, prosperującym od około trzydziestu lat. 

Przedsiębiorstwo zajmuje się hodowlą trzody chlewnej, jej przerobem i handlem. 

Ilość surowca utrzymywana jest na poziomie około 600 sztuk. Od początku działal-

ności zasięg przedsiębiorstwa obejmuje rynek lokalny z uwzględnieniem średniego 

miasta o liczebności około 50 tys. mieszkańców. Właściciele posiadają również  ok. 

223 ha, na których prowadzone są różnego rodzaju prace rolne; powierzchnia go-

spodarstwa natomiast wynosi 5 ha.  

 

2.2  Metoda SPACE 

 

Pozycja firmy określana jest na podstawie czterech wymiarów: mocy finanso-

wej, siły sektora, przewagi konkurencyjnej oraz stabilności. Każdy wymiar został 

scharakteryzowany za pomocą takiej samej liczby czynników. Zgodnie z zasadą 

tworzenia wykresu charakteru strategii niezbędne były konieczne obliczenia współ-

rzędnych (X;Y). 

                                                           
6 A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005,  

s. 218–220. 
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Tabela 2 

Metoda SPACE – wymiary analizy scharakteryzowane w sposób matematyczny 

Moc finansowa Siła sektora 

zwrot inwestycji 4 potencjał wzrostu 4 

płynność finansowa 3 potencjał zysku 4 

kapitał obrotowy 5 wykorzystanie zasobów 4 

średnia 4 średnia 4 

przewaga konkurencyjna stabilność 

udział w rynku –1 zmiany w technologii 3 

jakość wyrobów –2 zmienność popytu 3 

wykorzystanie zdolności potencja-

łu 
–2 poziom cen wyrobów 3 

średnia –2,5 średnia 3 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Obliczenia matematyczne: 

 moc finansowa + przewaga konkurencyjna = współczynnik X, 

 siła sektora + stabilność = współczynnik.  

 

 
 

Rysunek 1. Wykres określający charakter nowo obieranej strategii 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Znaczące okazały się uzyskane już na tym etapie działalności: przewaga kon-

kurencyjna i stabilność firmy. Czynniki te lokalizują punkt w dodatnią ćwiartkę 

wykresu, sugerując, że strategia powinna mieć charakter agresywny.  

Wyniki metody SPACE poddane do dalszym badaniom typu SWOT, pozwolą 

uzyskać odpowiedź, które aspekty przedsiębiorstwa będą odpowiedzialne za wdro-

żenie sugerowanej strategii. W tym przypadku strategia powinna być agresywna. 

Znacząco przemawiają za tym silne strony przedsiębiorstwa, dlatego wszelkie czyn-
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ności modernizujące powinny być skupione właśnie na tych determinantach. Pozwo-

li to na wzmocnienie znaczenia tych czynników, które odpowiadają za dotychcza-

sowy sukces przedsiębiorstwa. 

 

2.3    Metoda SWOT 

 

Pierwszą metodą stricte związaną z określaniem obszarów potencjału przed-

siębiorstwa jest analiza SWOT. Jej podstawą jest umiejętne określenie silnych  

i słabych stron, a także szans i zagrożeń.   

 
Tabela 3 

Metoda SWOT 

SILNE STRONY 
1. Wysoka renoma gospodarstwa w obrębie 60 

km. 

2. Sprawdzona receptura niewymagająca środ-
ków chemicznych do poprawy jakości. 

3. Orientacja na klienta, dbanie o prawidłowe 

relacje z klientem. 
4. Duży przerób produkcyjny. 

5. Prawidłowa hodowla. 

6. Elastyczność. 
7. Doświadczenie w produkcji mięsnej. 

8. Kultura osobista pracowników. 

9. Doświadczenie w handlu. 
10. Zaawansowanie prac przygotowawczych 

gwarantuje nowe miejsca pracy. 

SŁABE STRONY 
1. Brak środków transportu. 

2. Infrastruktura techniczna będąca w użyciu 

przez dłuższy czas. 
3. Brak rozbudowanej reklamy. 

4. Ograniczony przerób surowców. 

5. Brak rozgraniczenia między częścią gospo-
darczą a domową. 

6. Działalność jest kredytowana. 

7. Brak technik zarządzania. 
8. Nie najlepiej wykorzystane powierzchnie 

użytkowe.  

9. Brak certyfikatów potwierdzających jakość 
wyrobów. 

10. Niepełne rozpoznanie konkurencji. 

SZANSE 
1. Reklama typu „z ust do ust”. 

2. Nieliczna konkurencja.  

3. Negatywne opinie o konkurencji. 
4. Niewielkie miasto w odległości 10 km.  

5. Mentalność ludzi zamieszkujących prowincję 

szanujących tradycję. 
6. Brak masowego producenta mięsnego. 

7. Zamożność kilku okolicznych gmin. 

8. Poszerzające się uznania dla mniejszych 
pewniejszych producentów. 

9. Dotacje unijne. 

10. Obecne prawo nie utrudnia prowadzenia 
działalności. 

 

ZAGROŻENIA 
1. Polityka państwowa, która może niepo-

prawnie regulować czynności produkcyjne. 

2. Nieostrożność mogąca przełożyć się na 
straty surowca i klienta. 

3. Szybkość przekazu informacji. 

4. Odmowa realizacji zamówienia w przy-
padku zwiększonego popytu 

5. Specjalizacja kadry pracowniczej 

6. Ciągłe podwyżki dóbr składowych. 
7. Ruch drogowy.  

8. Choroby zagrażające stadu. 

9. Uszkodzenia pochodzenia naturalnego. 
10. Przerwy dostaw energii elektrycznej. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Poniższa macierz została stworzona na podstawie tabeli 3. Jej zawartość ozna-

cza występowanie relacji między poszczególnymi czynnikami i ich znaczenie.  

W kolumnach a, b, c, d znajdują się sumy wartości znaczenia. Kolumny a, b odpo-

wiadają sumom dla silnych stron przedsiębiorstwa względem występujących szans  

i zagrożeń. Analogiczna sytuacja jest w przypadku kolumn c, d, które odnoszą się do 

słabych stron firmy. Różnicowanie wartości znaczenia zostały zaprojektowane w ten 

sposób, że relacja typu A jest mocniejsza niż relacja B, a oznaczenie C jest silniejsza 

niż D.  
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Tabela 4 

Synergia między otoczeniem a potencjałem przedsiębiorstwa 

– 

SZANSE: O ZAGROŻENIA: T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 a b c d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 a b c d 

S
IL

N
E

 S
T

R
O

N
Y

: 
S

 

1 a b b b a – b a – – 3 4 0 0 – – a b – – – – – – 1 1 0 0 

2 – b b – a – b a a b 3 3 0 0 – – – – b a – a – – 2 1 0 0 

3 a a a a b – b a a – 6 2 0 0 – a a b – – – – – – 2 1 0 0 

4 – a a a b a – a b a 5 2 0 0 b b b – b – – a b a 2 5 0 0 

5 a a a a b a a a b – 7 2 0 0 b – – b a a a a b b 4 4 0 0 

6 b b a a a  b b a a 4 4 0 0 a b – – – – a – – – 2 1 0 0 

7  a a  a    b a 3 1 0 0 a b – a a – – a – – 4 1 0 0 

8 a  a     b   2 1 0 0  b b b a      1 3 0 0 

9  a  a   a  b a 3 1 0 0     b      0 1 0 0 

1
0    a  b   a b 2 1 0 0           0 0 0 0 

  a 4 5 6 6 4 2 2 5 4 4     2 1 2 1 3 2 2 4 0 1     

  b 1 3 2 1 3 1 4 2 4 2     2 4 2 4 3 0 0 0 2 1     

S
Ł

A
B

E
 S

T
R

O
N

Y
: 

w
 

1  d  d  d d c c  0 0 2 4  c c d d d c  d c 0 0 4 4 

2  d  c    d c  0 0 2 2 d d d d d     c 0 0 1 5 

3    c d d  c   0 0 2 2     d      0 0 0 1 

4  c c c  c  c d d 0 0 5 1    c c      0 0 2 0 

5     c      0 0 1 0 d c   c     c 0 0 3 1 

6     d    c c 0 0 1 1 c     d     0 0 1 1 

7  d d c  d  d c c 0 0 2 4 d d  c d c  d d d 0 0 2 6 

8  d       c d 0 0 1 1 d d     d    0 0 0 3 

9  d  c d  d    0 0 1 3 c   c       0 0 2 0 

1
0  c c c  d d    0 0 3 2          c 0 0 1 0 

  c 0 2 2 6 1 1 0 3 5 2     2 2 1 3 2 1 1 0 0 4     

  d 0 4 1 0 3 3 2 2 1 2     4 3 1 1 3 1 1 1 1 1     

  Źródło: opracowanie własne. 

 

Macierz przedstawiająca synergię między czynnikami przekazuje informacje  

o tym, że największa liczba relacji występuje w ćwiartkach SO oraz WO. Z powyż-

szej macierzy wynika informacja, że najwięcej relacji występuje w ćwiartce silne 

strony – szansy, co oznacza, że przedsiębiorstwo powinno się skupić na szansach 

płynących z otoczenia przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnych zasobów. 

Dodatkowym wskaźnikiem sugerującym taki kierunek działań jest rezultat 
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otrzymany za pomocą metody SPACE. W celu zastosowania strategii agresywnej 

przedsiębiorstwo powinno wykorzystywać swoje silne strony. Chcąc zdobyć prze-

wagę konkurencyjną w sposób stanowczy, powinno bazować się na pewnych i so-

lidnych składowych.  

 

2.4  Metoda Credit Commerciale de France 

 

Następną analizą wykorzystywaną przy projektowaniu strategii przedsiębior-

stwa to metoda Credit Commerciale de France. 

Podstawową czynnością jest wyznaczenie grupy kryteriów, które będą podle-

gać ocenom. Istotne jest również właściwe obranie skali ocen. W tym przypadku 

metoda zostanie wykorzystana dla dwóch grup czynników, które mają największe 

znaczenie oraz, dla których analiza wykazała najwyższą liczbę relacji; dla mocnych  

i potencjalnych szans firmy. Skala ocen została zdefiniowana w sposób rosnący  

(1 – bardzo słabo, 5 – bardzo dobrze). 

 
Tabela 5 

Metoda Credit Commerciale de France dla wyznaczonych silnych stron przedsiębiorstwa 

Kryterium 
Ocena wg 

kryterium 
Waga 

Ocena 

ostateczna 

Gospodarstwo znane i szanowane w obrębie 60 km 3,5 0,2 0,70 

Orientacja na klienta 2,5 0,3 0,75 

Duży przerób produkcyjny 3,5 0,2 0,70 

Właściwa hodowla przekładająca się na jakość mięsa, 4,0 0,2 0,80 

Elastyczność 1,5 0,1 0,15 

SUMA 1,0 3,10 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Następnym krokiem jest stworzenie wykresów heksagonalnych. Wartość ocen 

ostatecznych oznacza długość odcinka odpowiadającego danemu czynnikowi.  

W poszczególnych grupach wszystkie odcinki mają jeden punkt wspólny. Rozkła-

dane są one po płaszczyźnie okrągłej w sposób geometryczny. Kąt sumaryczny koła 

(360º) należy podzielić przez liczbę kryteriów. W ten sposób otrzymamy wartość 

kątową będącą różnicą między kolejnymi odcinkami. Kończąc, konieczne jest połą-

czenie pozostałych końców punktów tworząc figurę geometryczną.  

Wyniki tych czynności przedstawiono na rysunkach 2 i 3.  
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Rysunek 2. Wykres heksagonalny opisujący najmocniejsze strony przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Powyższe czynniki zostały wybrane z puli 40 czynników za pośrednictwem 

metod SPACE oraz SWOT. Następnie dzięki metodzie graficznej – wykresie heksa-

gonalnym uzyskano informacje, których elementy składowe mają na tyle duże zna-

czenie dla działalności, że powinny zostać wzięte pod uwagę w przypadku wprowa-

dzania innowacji w przedsiębiorstwie. Mowa o aspekcie elastyczności – z grupy 

silnych stron – oraz wzroście uszanowania pracy lokalnych producentów – zalicza-

jącym się do szans rozwoju firmy. Cecha elastycznej działalności przedsiębiorstwa 

należy do grupy pięciu najistotniejszych właściwości, jednak na tle pozostałych 

aspektów zaliczających się do tej sfery wypada bardzo słabo. Za wyborem tej de-

terminanty przemawia to, że pozostałe aspekty występują w przedsiębiorstwie na 

zbliżonym poziomie. Uelastycznienie działalności pozwoli się dostosować do 

współczesnego, czasami bardzo wymagającego rynku. 

 

2.5  Diagram Ishikawy 

 

Przedstawiony poniżej diagram Ishikawy dotyczy strategicznego czynnika, 

który według wcześniej obranych metod i technik ma znaczący priorytet w przed-

siębiorstwie. Sposób ten umożliwi rozkład procesu logistycznego na składowe, co 

pozwoli na identyfikację najsłabszego ogniwa procesu i jego poprawę.
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Rysunek 3. Diagram Ishikawy silnej strony przedsiębiorstwa o wysokim priorytecie 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Powyższy diagram Ishikawy prezentuje jakie elementy składają się na najważ-

niejszy w tym wypadku czynnik dla przedsiębiorstwa. W celu przeprowadzenia 

procedur wdrożeniowych, firma powinna być scharakteryzowana na podstawie tego 

opisu graficznego. Analiza ta zawierałaby różnice między stanem pożądanym – 

teoretycznie idealnym, a stanem obecnym. Przyrównanie to pozwoliłoby na zapro-

jektowanie zmian i ich wprowadzenie. Rozkład czynnika przyczynia się do klarow-

nej jego prezentacji. Wdrożenie może mieć charakter holistyczny lub częściowy.  

 

 

Podsumowanie 

 

Wszystkie wspominane metody i sposoby badań pozwalają ustalić, który pion 

przedsiębiorstwa należy skorygować. Są to schematy czysto strategiczne w niewiel-

kim połączeniu z logistyką i matematyką. Praca za ich pośrednictwem jest w stanie 

dostarczyć takich informacji o firmie, które nie są wykorzystywane w celu rozwoju 

potencjału. Zaprojektowana kolejność wykonywanych czynności została opracowa-

na tak, by rezultatem badań był ściśle określony obszar oraz by został on określony 

za pomocą jak największej liczby informacji. Umożliwi to udoskonalenie danego 

aspektu zarówno w pełnym zakresie, jak i poprawę charakterystyk poszczególnych 

jego części. Etapowe wdrażanie innowacyjnych zmian przełoży się na mniejszą 

liczbę zasobów finansowych wymaganych do jego przeprowadzenia.  
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Rozwój przedsiębiorstwa jest nieodłącznym elementem jego prowadzenia. Do-

tyczy to zarówno wielkich korporacji, jak i małych, lokalnych jednostek handlo-

wych. Budowanie mocnych aspektów, korekta tych słabszych, wykorzystywanie 

szans i ochrona przed zagrożeniami jest kluczową walką na rynku zbytu oraz waż-

nym elementem zyskania przewagi konkurencyjnej.  

Układ i kolejność wyszczególnionych metod strategicznych są zamierzone. 

Opracowana hierarchia tych technik odnosi się do zwrotu „od ogółu do szczegółu”. 

Holistyczne podejście do przedsiębiorstwa na wstępie umożliwia uzyskanie infor-

macji o kluczowej składowej odpowiadającej za długofalowy sukces działalności.  

Opracowana metodyka składa się z podstawowych i dobrze znanych technik  

i analiz rozwoju przedsiębiorstwa. Ma to na celu prezentację, do jakich informacji 

możliwe jest dotarcie stosując fundamentalną wiedzę. Wybrana działalność gospo-

darcza ma na celu uświadomienie, że prymarne technologie rozwoju potencjału są 

przydatne nie tylko korporacjom i gigantom produkcyjnym, ale także mikroprzed-

siębiorstwom, których jest znacznie więcej. 
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METHODS OF OBTAINING INFORMATION LOGISTICS FOR SMALL BUSI-

NESSES IN THE AGRI – FOOD 
 

Summary 

 

Contemporary operators strive to reach rational use of its resources to gain competitive 

advantage and maximize profit. In order to implement this innovative modernization of  

enterprises that improve audited area of activity as potential chance of development. 

The increase in volatility and uncertainty of the business began to emerge in the 50s of 

the twentieth century. This resulted in the resignation of a mechanistic model of governance 

and resulted in the initiation of an exploration of solutions that enable survival in a rapidly 

changing environment. The result of that research was to design a mainstream strategic man-

agement. Conducting business in this area was the Boston Consulting Group, which has de-

veloped a method based on a matrix of analyzing the product portfolio of the company. 
 

Keywords: Strategic management, potential, development 
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OCENA SKŁONNOŚCI DO OFEROWANIA KONTRAHENTOM  

RABATÓW PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ  

ROLNICZĄ NA OBSZARZE POMORZA ŚRODKOWEGO 

 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest ocena skłonności do oferowania kontrahentom rabatów 

przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środkowego. 

Zakładamy, że skłonność oznacza prawdopodobieństwo udzielenia rabatu odbiorcy 

przez rolnika jako dostawcy towarów/usług. Przyjęto tezę, że największy wpływ na 

zmiany owego prawdopodobieństwa ma towarowość gospodarstwa rolnego, 

mierzona udziałem  produkcji rolnej skierowanej na rynek w celu jej dalszej 

sprzedaży, w stosunku do wartości całkowitej produkcji wytworzonej przez 

dane gospodarstwo. Związki rolnika z rynkiem bowiem wymuszają system 

zachęt w postaci rabatu udzielanego odbiorcom w transakcjach sprzedaży. 

Badania dokonano na podstawie modelu wykorzystującego regresję logistyczną 

opartą na danych 933 podmiotów – gospodarstw rolnych. Ewaluację wpływu 

zmiennych objaśnianych (czynników) na prawdopodobieństwo zaoferowania kon-

trahentom rabatów (skłonności) przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na 

obszarze Pomorza Środkowego dokonano przez analizę krzywych reakcji prawdo-

podobieństwa (probability response curves). 

 

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, kredyt handlowy, oferowanie rabatów, model 

logistyczny, krzywe reakcji prawdopodobieństwa 

 

 

Wprowadzenie 

 

W dotychczasowych badaniach podjęliśmy się między innymi identyfikacji  

i oceny czynników wpływających na decyzje małych przedsiębiorstw w zakresie 

wykorzystania kredytu handlowego w celu sfinansowania bieżących dostaw. Na-

wiązywaliśmy do możliwych strategii korzystania z odroczonych płatności. Wska-

zaliśmy, że istnieją dwa podejścia do finansowania dostaw kredytem handlowym. 

Pierwsze zakłada dążenie do wydłużenia okresu kredytu kupieckiego w celu obniże-

nia kosztu pozyskania źródła finansowania. Drugie polega na wydłużaniu okresu 

kredytu i wartości skonta. W badaniach skupiliśmy się na identyfikacji i ocenie 
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czynników wpływających na wykorzystanie skonta w kredycie handlowym przez 

małe podmioty
1
, a także zbadaliśmy uwarunkowania zmian prawdopodobieństwa 

dokonania opóźnionych płatności przez małe przedsiębiorstwa
2
. Dotychczasowe 

podejście charakterystyczne jest dla badań dotyczących strony popytowej kredytu
3
 – 

zatem specyficznego dla odbiorców towarów i usług. W poniższym artykule propo-

nujemy podejście od strony podażowej, zatem dotyczące dostawców towarów/usług. 

Koncentrujemy badania na innej, w stosunku do dotychczasowej, grupie stanowiącej 

podmiot badań – odnosimy się bowiem do gospodarstw rolnych. 

Celem artykułu jest ocena skłonności do oferowania kontrahentom rabatów 

przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środkowego. 

Zakładamy, że skłonność oznacza prawdopodobieństwo udzielenia rabatu odbiorcy 

przez rolnika jako dostawcy towarów/usług. Przyjęto tezę, iż największy wpływ na 

zmiany owego prawdopodobieństwa ma towarowość gospodarstwa rolnego, 

mierzona udziałem  produkcji rolnej skierowanej na rynek w celu jej dalszej 

sprzedaży, w stosunku do wartości całkowitej produkcji wytworzonej przez 

dane gospodarstwo. Związki rolnika z rynkiem bowiem wymuszają system 

zachęt w postaci rabatu udzielanego odbiorcom w transakcjach sprzedaży. 

Badania dokonano na podstawie modelu wykorzystującego regresję logistyczną 

opartą na danych 933 podmiotów – gospodarstw rolnych. Dobór zmiennych oparty 

był na analizie wyników dotychczasowych badań z wykorzystania kredytu handlo-

wego przez strony zawierające transakcje w obrocie gospodarczym oraz na formal-

nych metodach doboru zmiennych. Ewaluację wpływu zmiennych objaśnianych 

(czynników) na prawdopodobieństwo zaoferowania kontrahentom rabatów (skłon-

ności) przez podmioty prowadzące działalność rolniczą na obszarze Pomorza Środ-

kowego dokonano poprzez analizę krzywych reakcji prawdopodobieństwa (probabi-

lity response curves). 

 

 

1. Charakterystyka oferowanego kredytu handlowego przez gospodarstwa 

rolne Pomorza Środkowego  

  

Populację celu stanowiły gospodarstwa rolne w regionie Pomorza Środkowe-

go. Obszar Pomorza Środkowego nie jest regionem w rozumieniu klasyfikacji ujętej 

w ramach statystyki publicznej i obejmuje obszar byłego województwa koszaliń-

                                                 
1
 D. Zawadzka, R. Ardan, Ocena czynników wpływających na prawdopodobieństwo 

skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie kupieckim, w: Zarządzanie 

finansami firm – teoria i praktyka, red. B. Bernaś, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 

im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1200, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara 

Langego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 945–953. 
2
 D. Zawadzka, R. Ardan, Ewaluacja zmian prawdopodobieństwa dokonania opóźnionych 

płatności przez małe przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. Mikrofirma 2011. Systemy finansowania i oceny, red. A. Bielawska, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 637, Ekonomiczne Problemy Usług nr 62, Szcze-

cin 2011, s. 171–180.  
3
 Por. D. Zawadzka, Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. 

Identyfikacja i ocena, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 298. 
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skiego oraz województwa słupskiego
4
. Dodatkowo badaniem objęto powiaty wałec-

ki i chojnicki, które zgodnie z metodologią Głównego Urzędu Statystycznego znaj-

dują się na terytorium odpowiednio podregionu koszalińskiego oraz podregionu 

słupskiego
5
. Dane do analiz w ujęciu regionalnym uzyskano w toku, przeprowadzo-

nych przy wykorzystaniu techniki ankiety bezpośredniej, badań (1004 gospodarstwa 

rolne w regionie Pomorza Środkowego)
6
. Badanie zrealizowano w miesiącach maj-

czerwiec 2012 roku. Uzyskano 933 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy 

(zwrotność 92,93%). Respondenci zostali poproszeni o podanie informacji za 2011 

rok, w wybranych pytaniach zakres czasowy badania obejmował lata 2004–2011.  

W badanej próbie gospodarstw rolnych regionu Pomorza Środkowego, 66,88% 

ogółu przebadanych podmiotów stanowiły gospodarstwa rolne towarowe (prowa-

dzące działalność rolniczą głównie w celu sprzedaży produktów rolnych na rynek). 

Gospodarstwa rolne nietowarowe, produkujące głównie na potrzeby gospodarstwa 

domowego, stanowiły 33,12% próby (309 gospodarstw rolnych). 43,52% badanej 

zbiorowości jest wyraźnie ukierunkowana na produkcję roślinną, 10,61% – na pro-

dukcję zwierzęcą, pozostałe deklarują brak wiodącej specjalizacji. Przeciętny udział 

przychodów ze sprzedaży w 2011 roku, która dokonana była z odroczonym termi-

nem płatności (sprzedaż wraz z ofertą kredytu handlowego) w przychodach ze 

sprzedaży ogółem wyniósł 35,25%, przy czym odsetek ten był wyższy w gospodar-

stwach rolnych towarowych. W tej grupie badanych podmiotów, połowa deklaruje 

część wartości przychodów ze sprzedaży wraz z ofertą kredytu handlowego na po-

ziomie wyższym niż 50%. Przeciętny udział omawianej relacji w gospodarstwach 

rolnych nietowarowych wyniósł 9,73%. Spośród 93 podmiotów deklarujących sto-

sowanie opustów cenowych w konstruowaniu oferty rynkowej, 87,1% (81 gospo-

darstw rolnych) to gospodarstwa rolne towarowe. Jest to uzasadnione celem działal-

ności tych podmiotów. Najczęściej oferowana przez gospodarstwa rolne Pomorza 

Środkowego wartość opustu cenowego wynosi 10%. Jest to bliskie przeciętnej war-

tości najwyższego oferowanego rabatu (10,71%). Bardzo ciekawe zjawisko dotyczy 

zróżnicowania wysokości rabatów w podziale na gospodarstwa rolne, według celu 

przeznaczenia wytwarzanej produkcji. Gospodarstwa rolne nietowarowe oferują 

                                                 
4 D. Zawadzka, Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego, 

w: Pomorze Środkowe – społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, red. D. Za-

wadzka, PTE O/Koszalin, Koszalin 2008, s. 247–248. 
5 Pomorze Środkowe obejmuje 15 powiatów (powiaty wraz z gminami, znajdujące się na 

terytorium województwa zachodniopomorskiego: białogardzki, drawski, kołobrzeski, 

koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki, powiat m. Koszalin; powiaty wraz  

z gminami, znajdujące się na terytorium województwa pomorskiego: bytowski, chojnicki, 

człuchowski, lęborski, słupski, powiat m. Słupsk), do których należy 87 gmin, w tym 12 gmin 

miejskich, 22 gminy miejsko-wiejskie, 51 gmin wiejskich oraz 2 gminy o statusie miasta, 

będące miastami na prawach powiatu.  
6 Kwestionariusz ankiety składał się z trzech następujących części: 1) informacje ogólne 

o gospodarstwie rolnym; 2) informacje dotyczące źródeł finansowania oraz inwestycji 

gospodarstwa rolnego; 3) informacje dotyczące gospodarstwa domowego rolnika. Badania 

przeprowadzono w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum 

Nauki. Projekt pt. Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników 

(przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, umowa nr 

3577/B/H03/2011/40. 
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wyższe opusty cenowe (według przeciętnej wartości i najczęściej występującej) niż 

gospodarstwa rolne towarowe. Prawdopodobnie wiąże się to z faktem sprzedaży na 

rynek, która w przypadku gospodarstw nietowarowych, ma charakter raczej spora-

dyczny. 

 

 

2. Prawdopodobieństwo zaoferowania przez rolników rabatu kontrahentom  

– ujęcie modelowe 
 

Przyjęto następujące zmienne niezależne i ich hipotetyczny wpływ na prawdo-

podobieństwo zaoferowania przez rolników rabatu kontrahentom: 

1. Tow – status gospodarstwa rolnego. Zmienna dychotomiczna, nawiązuje do 

wytwarzania produkcji rolnej w celu sprzedaży na rynek. Jeżeli gospodarstwo 

rolne większość produkcji wytworzonej sprzedaje na rynek Tow = 1, w prze-

ciwnym razie Tow = 0. Działalność rynkowa sprzyja podejmowaniu decyzji  

o wykorzystaniu kredytu handlowego, z uwagi na wielkość i liczbę transakcji  

z dostawcami.  

2. Rodz  – zmienna dychotomiczna nawiązująca do statusu gospodarstwa. Gospo-

darstwo rodzinne to gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych nie 

większej niż 300 ha, prowadzone przez rolnika indywidualnego. Jeżeli gospo-

darstwo rolne ma status gospodarstwa rodzinnego Rodz =1, w przeciwnym ra-

zie Rodz = 0. Zmienna nawiązuje zatem do wielkości gospodarstwa rolnego, 

tym samym do skali działalności. Im większe gospodarstwo, tym wyższa 

sprzedaż i liczba transakcji z kontrahentami. Wyższa liczba transakcji powodu-

je zwiększenie prawdopodobieństwa zaoferowania przez rolników rabatu kon-

trahentom.  

3. LiczZatr – liczba zatrudnionych w gospodarstwie rolnym (wraz z właścicielem, 

jeżeli pracuje w gospodarstwie). Miara wielkości gospodarstwa rolnego. Im 

większe gospodarstwo, tym wyższa sprzedaż i liczba transakcji z kontrahenta-

mi. Wyższa liczba transakcji powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa za-

oferowania przez rolników rabatu. 

4. Pow – powierzchnia gospodarstwa rolnego (ha). Miara wielkości gospodarstwa 

rolnego. Im większe gospodarstwo, tym wyższa sprzedaż i liczba transakcji  

z kontrahentami. Wyższa liczba transakcji powoduje zwiększenie prawdopo-

dobieństwa zaoferowania przez rolników rabatu.   

5. Rosl – specjalizacja produkcji rolnej gospodarstwa rolnego. Zmienna dycho-

tomiczna. Jeżeli gospodarstwo rolne wyraźnie ukierunkowane jest na produk-

cję roślinną Rosl = 1. W przeciwnym razie Rosl = 0. Z przeprowadzonych ba-

dań wynika, że gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej 

(np. towarowe gospodarstwa specjalizujące się w uprawach ogrodniczych
7
) 

osiągają najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniej. Stąd założenie, że dzia-

łalność rolnicza oparta na produkcji roślinnej jest dodatnio powiązana z praw-

dopodobieństwem oferowania rabatu kontrahentom. 

                                                 
7
 Por. D. Zawadzka, A. Strzelecka, E. Szafraniec-Siluta, Efektywność towarowych 

gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004–2009, w: ANNALES UMCS, Sectio H, 

OECONOMIA, vol. XLVI, 1, Lublin 2012, s. 231–241. 
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6. Zw – specjalizacja produkcji rolnej gospodarstwa rolnego. Zmienna dychoto-

miczna. Jeżeli gospodarstwo rolne wyraźnie ukierunkowane jest na produkcję 

zwierzęcą Zw = 1. W przeciwnym razie Zw = 0. Z przeprowadzonych badań 

wynika, iż gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji zwierzęcej osią-

gają relatywnie niższy poziom nadwyżki bezpośredniej (poza towarowymi go-

spodarstwami rolnymi specjalizującymi się w hodowli zwierząt ziarnożer-

nych
8
). Stąd założenie, że działalność rolnicza oparta na produkcji zwierzęcej 

jest ujemnie powiązana z prawdopodobieństwem oferowania rabatu w warun-

kach kredytu handlowego. 

7. Miesz
9
 – specjalizacja produkcji rolnej gospodarstwa rolnego. Zmienna dycho-

tomiczna, jeżeli gospodarstwo rolne nie ma wyraźnej specjalizacji Miesz = 1. 

W przeciwnym razie Miesz = 0. Założono ujemnie powiązanie braku specjali-

zacji z prawdopodobieństwem oferowania rabatu kontrahentom. 

8. Wart – zmienna nawiązująca bezpośrednio do wielkości gospodarstwa rolnego, 

mierzonej wartością wytworzonej produkcji. Im wyższa wartość wytworzonej 

produkcji, tym wyższe prawdopodobieństwo oferowania rabatu kontrahentom.  

9. SpOf – zmienna określająca jaką część wytworzonej produkcji gospodarstwo 

rolne sprzedaje na rynek. Przyjęto, że gospodarstwa rolne sprzedające więcej 

wytworzonej produkcji na rynek, charakteryzują się wyższą skłonnością do 

oferowania rabatów z uwagi na liczbę i wartość transakcji z kontrahentami.  

10. SpNof – zmienna określająca jaką część wytworzonej produkcji gospodarstwo 

rolne przeznacza na tzw. nieoficjalną sprzedaż, np. rodzinie, znajomym. Przy-

jęto, że gospodarstwa rolne sprzedające więcej wytworzonej produkcji 

w ramach tzw. sprzedaży nieoficjalnej chętnie obniżają cenę rodzinie i znajo-

mym.  

11. WiekGR – wiek gospodarstwa rolnego. Przyjęto, że czas funkcjonowania go-

spodarstwa rolnego przyczynia się do poprawy pozycji rynkowej i braku ko-

nieczności stosowania rabatów cenowych dla kontrahentów. 

 

Oczekiwane znaki parametrów przy poszczególnych zmiennych zgodne z po-

wyższymi hipotezami zaprezentowano w tabeli 1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
8 Por.: ibidem; D. Zawadzka, A. Strzelecka, E. Szafraniec-Siluta, Znaczenie dopłat do dzia-

łalności operacyjnej w tworzeniu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce,  

Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 3, Wyd. Wieś Jutra, 2013, s. 398. 
9 Gospodarstwa bez wyraźnej specjalizacji, z uwagi na największą liczebność w próbie, 

zostały wybrane jako grupa bazowa, zatem zmiennej Miesz nie włączono do zmiennych 

objaśniających. Pozostawienie tej zmiennej oznaczałoby liniową współzależność zmiennych 

Rosl, Zw i Miesz i wystąpienie problemu multikolinearności. 



 Ocena skłonności do oferowania... 559 

 

Tabela 1 

Oczekiwane znaki parametrów – założenia modelowe 

Zmienna 

objaśniająca 

Oczekiwany znak parame-

tru przy zmiennej 

Tow + 

Rodz + 

LiczZatr + 

Pow + 

Rosl + 

Zw – 

Miesz – 

Wart + 

SpOf + 

SpNof + 

WiekGR – 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W celu oszacowania wpływu poszczególnych czynników na prawdopodobień-

stwo zaoferowania przez rolników rabatu kontrahentom wykorzystano model logi-

styczny: 
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– dystrybuanta rozkładu logistycznego. 

Zmienna zależna (RabOf) ma charakter zerojedynkowy. Jeżeli rolnik oferował 

rabat odbiorcom w 2011 roku RabOf przyjmuje wartość 1, w przeciwnym wypadku 

RabOf = 0. Zmienna zależna okazała się równa 1 w 93 przypadkach gospodarstw 

rolnych i równa 0 w 840 podmiotach.  

Statystyki opisowe zmiennych wybranych do modelu zaprezentowano  

w tabeli 2. 

Dobór zmiennych został przeprowadzony metodą eliminacji wstecznej  

na podstawie kryteriów informacyjnych Akaike’a oraz Schwarza. Wyniki estymacji 

parametrów końcowego modelu regresji logistycznej przedstawiono w tabeli 3. 

Oszacowany model jest istotny na poziomie istotności 1% (wartość LR = 42,89 

przy wartości krytycznej dla 6 stopni swobody 16,81). Wartość McFadden-R
2
 wyno-

si 0,07
10

.  

                                                 
10 McFadden-R2, nazywany też logitowy R2 = 1–log L(c)/log L0, gdzie L(c) – maksymalna 

wartość funkcji wiarygodności, L0 – wartość funkcji wiarygodności przy założeniu, że 

wszystkie współczynniki modelu oprócz wyrazu wolnego są równe zeru; T. Amemiya, Quali-

tive Responce Models: A Survey, „Journal of Economic Literature” 1981, nr 19, s. 1483–1536; 

W.H. Greene, Econometric Analysis, 4th edition, Prentice Hall 2000, s. 831. 
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Tabela 2 

Statystyki opisowe zmiennych wybranych do modelu prawdopodobieństwa zaoferowania 

kontrahentom rabatów (skłonności) przez podmioty prowadzące działalność rolniczą  

na obszarze Pomorza Środkowego 

Zmienne ciągłe 

Zmienna Średnia Mediana 
Odchylenie 

standardowe 

 

LiczZatr 2,0932 2 1,5527  

Pow 50,9085 21 209,9961 

Wart 87,2669 20 196,9691 

SpOf 0,4776 0,5 0,3683 

SpNof 0,0785 0 0,1662 

WiekGR 45,7299 46 29,9265 

Zmienne zero-jedynkowe 

Zmienna Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

Wartość = 1 Wartość = 0 

RabOf 0,0997 0,2997 93 840 

Tow 0,6688 0,4709 624 309 

Rodz 0,9378 0,2416 875 58 

Rosl 0,4352 0,4960 406 527 

Zw 0,1061 0,3081 99 834 

Miesz 0,4587 0,4986 428 505 

Źródło: opracowanie własne. 

 
Tabela 3 

Estymacja parametrów modelu prawdopodobieństwa zaoferowania  

przez rolnika rabatu odbiorcy – regresja logistyczna 

Zmienna Ocena parametru Błąd standardowy z-statystyka Poziom istotności 

Tow 0,7420 0,4210 1,7625 0,0780 

LiczZatr 0,2004 0,0737 2,7193 0,0065 

Pow –0,0027 0,0015 –1,7526 0,0797 

SpOf 1,5391 0,5318 2,8941 0,0038 

SpNof 2,2711 0,7458 3,0453 0,0023 

WiekGR –0,0065 0,0045 –1,4427 0,1491 

C –3,8597 0,4593 –8,4029 0,0000 

    McFadden R2 0,0709 Kryterium Akaike  0,6178 

LR (6 st.sw.) 42,8895 Kryterium Schwarza 0,6541 

Poz. istotności 0,0000   

Źródło: opracowanie własne. 

 

Analiza wyników estymacji parametrów modelu wskazuje na statystyczną 

istotność (na poziomie istotności 10%) pięciu zmiennych: Tow, Pow, LiczZatr, 

SpOf, SpNof. Trzy ostatnie zmienne są istotne na poziomie istotności 1%. Znaki 

oszacowanych parametrów są zgodne z przyjętymi założeniami, oprócz parametru 

przy zmiennej Pow. Ujemny wpływ powierzchni gospodarstwa rolnego na prawdo-
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podobieństwo zaoferowania rabatu może wynikać z istotnej dodatniej korelacji tej 

zmiennej ze zmiennymi LiczZatr oraz SpOf. Różny kierunek wpływu liczby zatrud-

nionych i powierzchni gospodarstwa rolnego pozwala przypuszczać, że intensywnej 

produkcji rolnej (mierzonej wysoką relacją liczby zatrudnionych do wielkości po-

wierzchni gospodarstwa rolnego) towarzyszy agresywna polityka sprzedaży. Hipo-

teza ta wymaga jednak weryfikacji w toku dalszych badań.  

 

 

3. Determinanty zmian prawdopodobieństwa oferowania rabatu kontrahen-

tom przez rolników Pomorza Środkowego 

 

Do oceny zmian prawdopodobieństwa oferowania rabatu kontrahentom przez 

rolników Pomorza Środkowego wykorzystano krzywe reakcji prawdopodobieństwa 

(probability response curves).  

Ocenę wpływu powierzchni gospodarstwa rolnego na prawdopodobieństwo 

oferowania rabatów z wykorzystaniem krzywych reakcji przeprowadzono w gru-

pach gospodarstw towarowych i nietowarowych. Z powodu silnej korelacji między 

zmiennymi Tow oraz SpOf (współczynnik korelacji większy niż 0,75) dla towaro-

wych i nietowarowych gospodarstw wykorzystano średnie wartości udziału oficjal-

nej sprzedaży na rynek w odpowiednich grupach. Na rysunku 1 zaprezentowano 

krzywe reakcji prawdopodobieństwa oferowania rabatów na zmianę powierzchni 

gospodarstwa rolnego (Pow) przy założeniu średnich wartości zmiennych LiczZatr, 

SpNof oraz WiekGR
11

. 

 
 

Rysunek 1. Krzywe reakcji prawdopodobieństwa oferowania rabatów na zmianę powierzchni 

gospodarstwa rolnego 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
11 Dla gospodarstw nietowarowych praktyczne zastosowanie ma lewa część odpowiedniej 

krzywej, ponieważ gospodarstwa te charakteryzują się relatywnie mniejszą powierzchnią.  

W badanej próbie największa powierzchnia nietowarowego gospodarstwa rolnego wynosiła 

253 ha. 
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Dokonując oceny zmian prawdopodobieństwa oferowania rabatów zaprezen-

towanych na rysunku 1 można stwierdzić, że: 

 prawdopodobieństwo oferowania rabatów w wypadku gospodarstwa  towaro-

wego jest ok. 5 razy większe niż w przypadku gospodarstwa nietowarowego, 

co może być częściowo tłumaczone zadeklarowaniem braku jakiejkolwiek 

sprzedaży przez dużą część nietowarowych gospodarstw rolnych, 

 zwiększenie powierzchni gospodarstwa rolnego powoduje zmniejszenie praw-

dopodobieństwa oferowania rabatów, 

 badane prawdopodobieństwo jest niskie – nawet w wypadku towarowych go-

spodarstw rolnych o małej powierzchni nie przekracza ono poziomu 0,15. 

Ocenę wpływu liczby zatrudnionych w gospodarstwie rolnym na prawdopodo-

bieństwo oferowania rabatów przeprowadzono w trzech modelowych grupach pod-

miotów  sklasyfikowanych według powierzchni gospodarstwa. Przedstawione krzy-

we reakcji prawdopodobieństwa odpowiadają trzem wydzielonym grupom gospo-

darstw: o małej powierzchni (1 ha), powierzchni bliskiej do wartości średniej  

w badanej próbie (50 ha) oraz gospodarstwom o dużej powierzchni (500 ha). Na 

rysunku 2 zaprezentowano krzywe reakcji prawdopodobieństwa oferowania rabatów 

na zmianę liczby zatrudnionych w gospodarstwie rolnym, przy założeniu średnich 

wartości zmiennych SpOf, SpNof oraz WiekGR.  

 
 

Rysunek 2. Krzywe reakcji prawdopodobieństwa oferowania rabatów na zmianę liczby za-

trudnionych w gospodarstwie rolnym 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Dokonując oceny zmian prawdopodobieństwa oferowania rabatów zaprezen-

towanych na rysunku 2 można stwierdzić, że:  

 liczba zatrudnionych w gospodarstwie rolnym ma znaczący dodatni wpływ na 

prawdopodobieństwo oferowania rabatów,  

 występuje niewielka różnica w badanym prawdopodobieństwie między gospo-

darstwami o małej i średniej powierzchni, natomiast różnica między gospodar-

stwami o średniej i dużej powierzchni jest znacznie większa,  

 aby mieć porównywalne prawdopodobieństwo oferowania rabatu, większe 

powierzchniowo gospodarstwo powinno mieć większą liczbę zatrudnionych. 
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Ten wzrost liczby zatrudnionych nie jest jednak proporcjonalny do wzrostu 

powierzchni. Na przykład prawdopodobieństwo 0,15 w 50-hektarowym go-

spodarstwie osiąga się przy teoretycznej liczbie 4,50 zatrudnionych, a w 500-

hektarowym – 10,53 zatrudnionych.  

 

 

Podsumowanie 

 

W artykule dokonano prezentacji badań dotyczących identyfikacji i oceny 

czynników wpływających na skłonność gospodarstw rolnych do oferowania kontra-

hentom rabatów. Przeprowadzona analiza wykazała, że: 

 optymalny pod względem kryteriów informacyjnych model zawiera sześć 

zmiennych, spośród dziesięciu hipotetycznie wpływających na prawdopodo-

bieństwo oferowania kontrahentom rabatów, pięć z tych zmiennych jest staty-

stycznie istotnych na poziomie istotności 10% lub mniejszym, 

 istotny dodatni wpływ na badane prawdopodobieństwo mają trzy zmienne 

reprezentujące towarowość gospodarstwa rolnego, w tym, udziały produkcji 

przeznaczonej na sprzedaż na rynek (zarówno oficjalną, jak i nieoficjalną), 

 dwie istotne zmienne nawiązują do rozmiaru gospodarstwa rolnego, przy 

czym, wpływ liczby zatrudnionych jest dodatni, natomiast powierzchni gospo-

darstwa – ujemny.  
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EVALUATION OF FACTORS AFFECTING THE PROBABILITY 

OF DISCOUNT OFFERING – THE EVIDENCE OF AGRICULTURAL HOUSE-

HOLDS FROM MIDDLE POMERANIA REGION 

 

Summary 

 

The aim of the paper is to evaluate the inclination to offer discounts to contractors by 

farmers in the area of Middle Pomerania. The probability of offering a discount to contractors 

by the farmer as a supplier of goods/services is accepted as a measure of such inclination. The 

thesis is adopted that the greatest impact on the change of the probability has the marketability 

of a farm, measured by the share of agricultural production, which is intended for selling on 

the market. The study is based on logit regression model using data based on 933 subjects 

(farms). To evaluate the impact of dependent variables (factors) on the probability of offering 

a discount to contractors (inclination) by farmers in the area of Middle Pomerania the analysis 

of  the probability response curves is used. 

 

Keywords: farms, trade credit, discount offering, logit model, probability response curves 
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DOCHÓD Z INDYWIDUALNEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ  

I JEGO OPODATKOWANIE PODATKIEM FEDERALNYM W STANACH 

ZJEDNOCZONYCH  

 

 

Streszczenie 

 

Celem artykułu jest ocena roli jaką odgrywają małe przedsiębiorstwa, w szcze-

gólności zorganizowane w formie indywidualnej działalności gospodarczej w ame-

rykańskiej gospodarce. Autor prezentuje definicję małego przedsiębiorstwa, liczbę  

i strukturę małych przedsiębiorstw według poziomu zatrudnienia, sektorów gospo-

darki i zaangażowania w działalność eksportową. W drugiej części artykułu poru-

szono problematykę opodatkowania dochodów z indywidualnej działalności gospo-

darczej. Zanalizowano między innymi przepisy podatkowe oraz dane statystyczne 

dotyczące przychodów i dochodów z tytułu tej działalności oraz kosztów jej prowa-

dzenia.  

 

Słowa kluczowe: federalny podatek dochodowy, indywidualna działalność gospo-

darcza, USA 

 

 

Wprowadzenie 

 

Działalność gospodarcza małych przedsiębiorstw może być prowadzona  

w zróżnicowanych formach prawnych. Spośród nich najbardziej popularną jest jej 

indywidualne prowadzenie przez osobę fizyczną. Wynika to z licznych zalet tej 

formy prawnej, do których w szczególności należy zaliczyć: relatywnie niskie kosz-

ty założenia, prowadzenia i likwidacji działalności, niewielkie wymogi kapitałowe, 

swobodę właściciela w zakresie podejmowania decyzji i zarządzania przedsiębior-

stwem czy uproszczone zasady prowadzenia rachunkowości i opodatkowania.  

W USA indywidualna działalność gospodarcza (sole proprietorship) stanowi rów-

nież ważną i dynamicznie rozwijającą się formę organizacyjną małych przedsię-

biorstw. Udział przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne w łącznej licz-

bie przedsiębiorstw wynosi w tym państwie 72%, a w sektorze usług – nawet 90%. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli, jaką odgrywają małe 

przedsiębiorstwa w amerykańskiej gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem 

przedsiębiorstw osób fizycznych, a także scharakteryzowanie zasad opodatkowania 

dochodów tej grupy przedsiębiorstw. Skoncentrowano się w nim wyłącznie na fede-
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ralnym podatku dochodowym. Wynika to ze znaczącego zróżnicowania konstrukcji 

prawnej podatków stanowych i ograniczonej dostępności danych statystycznych.  

W artykule przedstawiono liczbę przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby 

fizyczne w porównaniu do przedsiębiorstw prowadzonych w innych formach praw-

nych, uzyskane przez nie przychody, strukturę ponoszonych kosztów, wysokość 

osiągniętych dochodów oraz efektywnej stopy ich opodatkowania.  

 

 

1.  Rola małych przedsiębiorstw w gospodarce Stanów Zjednoczonych  

 

Klasyfikację przedsiębiorstw według ich wielkości na ogół przeprowadza się 

przyjmując za kryteria ich podziału liczbę zatrudnionych pracowników i roczny ob-

rót. Kryteria te są stosowane również w amerykańskiej klasyfikacji przedsiębiorstw 

przeprowadzanej przez US Small Business Administration czy też United States 

Census Bureau. Należy przy tym dodać, że wymienione agencje rządowe nie wy-

różniają przedsiębiorstw średnich a jedynie duże i małe. United States Census Bure-

au za kryterium podziału przedsiębiorstw przyjmuje wyłącznie liczbę zatrudnio-

nych. Za przedsiębiorstwa małe uznaje podmioty zatrudniające poniżej 500 pracow-

ników
1
. W 2010 roku stanowiły one 99,7% łącznej liczby przedsiębiorstw, przy 

czym 62,3% małych przedsiębiorstw zatrudniało do 4 pracowników, a zaledwie 

1,4% − powyżej 100 pracowników (tab. 1). Udział przedsiębiorstw małych zatrud-

niających mniej niż 500 osób, w zatrudnieniu ogółem w sektorze przedsiębiorstw 

wynosił 49,1%, był zatem prawie taki sam co przedsiębiorstw dużych.  

 

Tabela 1 

Przedsiębiorstwa w USA według liczby zatrudnionych w 2010 roku  

Liczba zatrudnionych Przedsiębiorstwa Zatrudnieni 

liczba % ogółu liczba % ogółu 

0–4 3 575 240 62,35 5 926 452 5,30 

5–9 968 075 16,88 6 358 931 5,68 

10–19 617 089 10,76 8 288 385 7,40 

20–99 475 125 8,28 18 554 372 16,57 

100–499 81 773 1,43 15 868 540 14,17 

Poniżej 500  5 717 302 99,70 54 996 680 49,12 

Co najmniej 500 17 236 0,30 56 973 415 50,88 

Przedsiębiorstwa ogółem 5 734 538 100,00 111 970 095 100,00 

Źródło: County Business Patterns 2010, http://www.census.gov (1.09.2013). 

 

US Small Business Administration za kryterium podziału przedsiębiorstw we-

dług ich wielkości przyjmuje nie tylko zatrudnienie, lecz również roczny obrót. Kry-

teria te są jednak zróżnicowane według rodzajów działalności gospodarczej. Jako 

                                                 
1 Przyjęty w USA limit zatrudnienia stanowiący podstawę do wyróżnienia małych przedsię-

biorstw jest znacznie wyższy niż w Unii Europejskiej. Według unijnych kryteriów przedsię-

biorstwem małym jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, a średnie – mniej niż 

250 osób.  
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małe uznawane jest takie przedsiębiorstwo, które w ostatnich 12miesiącach zatrud-

niało średnio nie więcej niż określoną liczbę pracowników lub które w ostatnich 

trzech latach osiągnęło przeciętny roczny obrót nieprzekraczający określonej kwoty. 

Przykładowo dla małych przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, w zależno-

ści od przedmiotu ich działalności, górny limit zatrudnienia wynosi od 500 do 1500 

pracowników, a dla małych przedsiębiorstw handlu hurtowego – od 100 do 500 pra-

cowników. Dla małych przedsiębiorstw usługowych, w zależności od rodzaju 

świadczonych usług, przeciętny roczny obrót nie może przekraczać kwoty od 2,5 do 

21,5  mln  USD,  dla  małych przedsiębiorstw handlu detalicznego – od 5,0  do 21,0 

mln USD i dla małych przedsiębiorstw budowlanych – od 13,5 do 17,0 mln UDS. 

Przedsiębiorstwa małe mają w Stanach Zjednoczonych znaczący udział w wy-

twarzanym PKB. Udział ten (z pominięciem PKB wytwarzanego przez sektor rol-

nictwa) wynosi około 50%
2
. Przedsiębiorstwa te są także ważnym pracodawcą. Jak 

już wspomniano, zatrudniają bowiem prawie połowę łącznej liczby osób zatrudnio-

nych w sektorze przedsiębiorstw. Odsetek ten zależy od sektora działalności gospo-

darczej. Dla przedsiębiorstw sektora budownictwa i niektórych usług wynosi on aż 

85,4%, a dla przedsiębiorstw handlu hurtowego – 61,1%. W sektorze usług jest jed-

nak zdecydowanie niższy w wypadku przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz 

podmiotów gospodarczych, usługi finansowe, edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, 

rozrywkowe, rekreacyjne oraz informatyczne i telekomunikacyjne. Przedsiębiorstwa 

małe świadczące usługi informatyczne i telekomunikacyjne zatrudniają zaledwie 

27% pracowników tego sektora.   

Przedsiębiorstwa małe mają znaczący udział w amerykańskim eksporcie towa-

rów
3
 – wynosi on bowiem około 30%

4
. Eksportują towary zwłaszcza do takich 

państw jak: Kanada, Meksyk, Chiny, Japonia i Wielka Brytania. W szczególności 

mają wysoki udział w eksporcie sprzętu komputerowego i elektronicznego, maszyn  

i urządzeń (z wyjątkiem urządzeń elektronicznych), środków chemicznych i środ-

ków transportu
5
. 

Stany Zjednoczone są największym na świecie eksporterem usług. W eksporcie 

tym ważną rolę odgrywają także małe przedsiębiorstwa. Eksportują one w szczegól-

ności usługi turystyczne oraz profesjonalne usługi dla przedsiębiorstw w zakresie 

zarządzania i doradztwa oraz usługi techniczne i finansowe. Największy udział  

w amerykańskim eksporcie usług dla przedsiębiorstw ma Kanada i Wielka Brytania, 

a w amerykańskim eksporcie usług finansowych – Japonia.  

Amerykańskie małe przedsiębiorstwa są bardziej innowacyjne niż przedsię-

biorstwa duże. Uzyskują bowiem więcej patentów niż przedsiębiorstwa duże. Po-

                                                 
2 K. Kobe, The small business share of GDP, SBA Office of Advocacy, Washington 2007,  

s. 7. 
3 Small and medium-sized enterprises: overview of  participation in U.S. exports,  U.S. Inter-

national Trade Commission, Washington 2010, s. 42.  
4 Udział ten jest znacznie wyższy niż w wypadku innych państw członkowskich OECD. Jed-

nak eksport ma stosunkowo niewielki udział w przychodach ogółem. Small and medium-sized 

enterprises: U.S. and EU export activities, and barriers and opportunities experienced by 

U.S. Firms, U.S. International Trade Commission, Washington 2010, s. 38.  
5 The small business economy, a report to the president, United States Government Printing 

Office, Washington 2010, s. 42.  
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nadto uzyskane przez nie patenty charakteryzują się większą innowacyjnością i ory-

ginalnością niż patenty otrzymane przez przedsiębiorstwa duże
6
.  

Z danych zaprezentowanych w tabeli 2 wynika, że w latach 2000–2008 przed-

siębiorstwa osób fizycznych stanowią średnio 71,7% ogółu amerykańskich przed-

siębiorstw, spółki kapitałowe – 19,3% i spółki osobowe – 9,0%. Udział przedsię-

biorstw osób fizycznych w przychodach wszystkich amerykańskich przedsiębiorstw 

wynosił wówczas 4,3%. Najwyższe przychody osiągały bowiem spółki kapitałowe. 

W wymienionym okresie ich udział w przychodach ogółem wszystkich amerykań-

skich przedsiębiorstw był równy 83,3%. 

 
Tabela 2 

Liczba przedsiębiorstw i wysokość ich przychodów według formy prawnej w USA w latach 

2000–2008 

Rok Przedsiębiorstwa  

osób fizycznych 

Spółki osobowe Spółki kapitałowe 

liczba 

przedsię-

biorstw  
(w tys.) 

przychody 

(mld USD) 

liczba przed-

siębiorstw  

(w tys.) 

przychody 

(mld USD) 

liczba przed-

siębiorstw  

(w tys.) 

przychody 

(mld USD) 

2000 17 905 1021 2058 2316 5045 19 593 

2001 18 338 1017 2132 2569 5136 19 308 

2002 18 926 1030 2242 2669 5267 18 849 

2003 19 710 1050 2375 2818 5401 19 755 

2004 20 591 1140 2547 3142 5558 21 717 

2005 21 468 1223 2764 3719 5671 24 060 

2006 22 075 1278 2947 4131 5841 26 070 

2007 23 122 1324 3098 4541 5869 27 335 

2008 22 614 1317 3146 4963 5847 27 266 

Źródło: Number of Tax Returns by Type of Business 2012, http://www.census.gov 

(01.09.2013). 

 

 

2. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z indywidualnej  

działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych 

 

Na osobach fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą 

ciąży w Stanach Zjednoczonych obowiązek podatkowy w wielu podatkach, w tym  

w szczególności w zakresie federalnego podatku dochodowego, stanowych podat-

ków dochodowych, stanowych podatków od sprzedaży czy lokalnych podatków od 

nieruchomości
7
. Spośród nich największe znaczenie dla nich ma pierwszy z wymie-

nionych podatków. Podstawę opodatkowania stanowi w jego przypadku łączny do-

chód podatnika, osiągnięty w roku podatkowym, pomniejszony o przysługujące mu 

ulgi podatkowe. Dochód z tytułu prowadzenia indywidualnej działalności gospodar-

czej, w celu jego opodatkowania, podlega więc doliczeniu do dochodów podatnika 

                                                 
6 A. Breitzman, D. Hicks, An analysis of small business patents by industry and firm size, 

SBA Office of Advocacy, Washington 2008,  s. 14. 
7 Stanowe podatki dochodowe obowiązują w większości stanów oprócz: Teksasu, Florydy, 

Nevady, Waszyngtonu, Wyomingu, Dakoty Południowej, Alaski.  
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z pozostałych źródeł. Amerykański Kodeks podatkowy w sekcji 61 (a) pkt 2 wy-

mienia bowiem, w grupie dziesięciu enumeratywnie wskazanych źródeł przycho-

dów, przychód z działalności gospodarczej
8
. O działalności tej, na gruncie przepi-

sów podatkowych, można mówić w sytuacji, gdy motywem jej prowadzenia jest 

osiągnięcie zysku a czynności wykonywane w jej ramach są powtarzalne lub mają 

charakter ciągły
9
. 

Wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu federalnym podatkiem do-

chodowym jest określana przez potrącenie od przychodów podatnika następujących 

wydatków
10

: 

 kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 

 strat z tytułu zbycia nieruchomości wykorzystywanej w celu prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, 

 kosztów uzyskania przychodu, 

 niektórych wydatków osobistych podatnika.  

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej mogą zostać odliczone od przy-

chodów z tej działalności, jeżeli są z nią bezpośrednio związane, mają charakter ty-

powy dla działalności danego rodzaju, ich poniesienie było konieczne, są zasadne 

pod względem wysokości oraz poniesione zostały w roku, w którym zostają odli-

czone. Przepisy podatkowe wprowadzają jednak pewne ograniczenia w zakresie od-

liczania tego typu kosztów. Nie jest przykładowo możliwe odliczanie kwot pienięż-

nych wręczanych osobie lub grupie osób, dla osiągnięcia określonego celu,  

z pominięciem standardowych procedur (nielegalnie)
11

, prezentów, których wartość 

na jedną osobę obdarowaną przekracza rocznie 25 USD
12

,  wydatków na rzecz partii 

politycznych,  jeśli  ich celem jest wywarcie wpływu na opinię publiczną w związku  

z przeprowadzanymi wyborami czy referendami, kar umownych i grzywien, wydat-

ków na reklamę w zagranicznych środkach masowego przekazu, jeżeli reklama skie-

rowana jest bezpośrednio do konsumentów w Stanach Zjednoczonych. 

Koszty uzyskania przychodu obejmują wydatki poniesione celem uzyskania 

przychodów, a które nie podlegają odliczeniu jako koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej. Do grupy tej należą wydatki na zarządzanie, konserwację i utrzyma-

                                                 
8 Internal revenu code, http://www.irs.gov (1.09.2013). 
9 Doggett v. Burrett, 3 USTC 1090, 12 AFTR 505, 65 F.2d 192 (CA-D.C.,1993) oraz Grier v. 

U.S., 55-1 USTC 9184, 46 AFTR 1536, 218 F.2d 603 (CA-2, 1995).  
10 Federal Taxation – Comprehensive Topics, red. E.P. Smith, P.J. Harmelink, J.R. Hassel-

back, CCH a Wolters Kluwer business, Chicago 2009, s. 6101. 
11 Za legalne uznaje się przykładowo przekazanie kwoty pieniężnej (łapówki) pracownikowi 

służby celnej obcego państwa w celu usprawnienia procedur celnych, w sytuacji, gdy jej 

przekazanie nie narusza przepisów amerykańskiej  ustawy o zagranicznych praktykach ko-

rupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act). Kwoty te podlegają w tym przypadku odliczeniu 

od przychodów podatnika w pełnej wysokości. Zob. J.W. Pratt, W.N. Kulsrut, Individual tax-

ation, Cengage Learning,  Stamford 2012, s. 735. 
12 Za prezenty nie uznaje się materiałów promocyjnych, przedmiotów, z wygrawerowanym 

nazwiskiem podatnika lub nazwą jego przedsiębiorstwa, których jednostkowa wartość nie 

przekracza 4 USD, składników majątku ruchomego, których wartość nie przekracza 400 

USD, przekazywanych pracownikowi w formie nagrody za długoletnią pracę na rzecz przed-

siębiorstwa.  
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nie nieruchomości wykorzystywanej w celu uzyskania przychodów, a także związa-

ne z ustaleniem wysokości, poborem i zwrotem podatków.  

Prawo podatkowe dopuszcza możliwość potrącenia od przychodów niektórych 

wydatków osobistych podatnika ograniczających jego zdolność podatkową. Należą 

do nich przykładowo alimenty, opłaty karne z tytułu przedterminowego wycofania 

środków gromadzonych na rachunku oszczędnościowym, odsetki od pożyczek stu-

denckich, wpłaty na zdrowotne rachunki oszczędnościowe, część zapłaconych skła-

dek na ubezpieczenie społeczne czy też wydatki związane z przeprowadzką podat-

nika z przyczyn zawodowych.  
Tabela 3 

Ryczałtowa kwota odliczenia od dochodu w federalnym podatku dochodowym  

w USA w 2013 roku 

Forma rozliczenia podatnika Kwota ulgi (w USD) 

podatnicy od 65 ro-

ku  życia i osoby 

niewidome 

pozostali podatni-

cy 

Rozliczenie indywidualne 7600 6100 

Wspólne rozliczenie małżonków 13 400 12 200 

Rozliczenie indywidualne małżon-

ka/małżonki 

7300 6100 

Rozliczenie osoby mającej na utrzymaniu 

dziecko (dzieci) lub inne osoby (rozliczenie 

głowy rodziny) 

10 450 8950 

Źródło: Individual income tax rates, standard deductions, personal exemptions, and filing 

thresholds, Tax Policy Center, Urban Institute and Brookings Institution, Washington 

2013, s. 2−3.  

 

Podatnikowi przysługuje także prawo do odliczenia od dochodu, w celu okre-

ślenia podstawy opodatkowania, wielu ulg. Podatnik może od tego dochodu odli-

czyć albo ryczałtową kwotę (standard deduction), albo rzeczywistą wysokość po-

niesionych wydatków na niektóre cele (itemized deduction)
13

. Kwota ryczałtowa jest 

uzależniona od formy rozliczenia podatnika. Podlega ona zwiększeniu w wypadku 

podatników, którzy osiągnęli 65 rok życia lub są osobami  niewidomymi (tab. 3). 

Zamiast potrącenia kwoty ryczałtowej  podatnik może odliczyć ulgi podatkowe  

z następujących tytułów: 

 poniesienia w danym roku podatkowym wydatków na cele zdrowotne, w tym 

na przeciwdziałanie chorobom, diagnozę, leczenie i rehabilitację podatnika 

oraz na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne w kwocie przekraczającej 7,5% 

dochodu przed odliczeniami, 

 zapłaconych w danym roku podatkowym niektórych stanowych i lokalnych 

podatków, w tym np. stanowego podatku dochodowego lub stanowego podatku 

od sprzedaży (kwota odliczenia może zostać obliczona od sumy wydatków po-

datnika albo na podstawie tabel urzędowych) czy podatków od nieruchomości, 

                                                 
13 Federal Income Tax, Department of Treasury and Internal Revenue Service, Washington 

2013, s. 143−197. 
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 zapłaconych odsetek od kredytu (pożyczki) hipotecznego na cele mieszkanio-

we – limit odliczenia zależy od daty zaciągnięcia kredytu (pożyczki),   

 zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na cele inwesty-

cyjne (w celu nabycia, np. akcji, obligacji czy nieruchomości), 

 przekazania darowizny na rzecz wybranych amerykańskich organizacji pożyt-

ku publicznego oraz wybranych organizacji pożytku publicznego w Izraelu, 

Kanadzie i Meksyku, w przypadku gdy podatnik uzyskuje dochody ze źródeł 

położonych w tych państwach; przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty nie-

przekraczającej 50% dochodu przed odliczeniami, gdy darowizna na rzecz 

określonych organizacji pożytku publicznego została przekazana w formie pie-

niężnej, a 30% lub 20% dochodu przed odliczeniami, gdy przedmiotem daro-

wizny są nieruchomości (w zależności od obdarowanej organizacji pożytku 

publicznego); kwoty nieodliczone w roku podatkowym przekazania darowizny, 

w związku z niewystarczającym dochodem podatnika, mogą być potrącane od 

dochodu w kolejnych pięciu latach podatkowych,  

 poniesienia straty losowej spowodowanej między innymi katastrofami natural-

nymi, atakiem terrorystycznym, aktami wandalizmu czy też kradzieżą (kwota 

odliczenia pomniejszana jest o wartość wypłaconych odszkodowań), 

 poniesienia wydatków na cele edukacyjne podatnika (jeśli wydatki te nie zosta-

ły odliczone jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej), w tym np. 

wydatków na szkolenia, kupna książek i programów edukacyjnych oraz dojaz-

dów do miejsc szkoleń, 

 innych wydatków podatnika (jeśli wydatki te nie zostały odliczone jako koszty 

prowadzenia działalności gospodarczej czy koszty uzyskania przychodu), nie-

wymienionych enumeratywnie przez ustawodawcę, w kwocie nieprzekraczają-

cej 2,0% dochodu przed odliczeniami, np. wydatków poniesionych na poszu-

kiwanie pracy, składek członkowskich w organizacjach, których działalność 

jest związana z wykonywanym przez podatnika zawodem, wydatków na dzia-

łalność stanowiącą hobby podatnika, jeżeli uzyskuje z jej tytułu przychody. 

Podatnicy federalnego podatku dochodowego są podzieleni na cztery grupy  

w zależności od sytuacji rodzinnej i wybranej formy rozliczenia tego podatku. Przy-

należność do danej grupy decyduje o wysokości stawki federalnego podatku docho-

dowego. Stawki te mieszczą się w przedziale od 10,0% do 39,6% (tab. 4). Podatni-

kowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku ulg, które można podzielić na re-

fundowane i nierefundowane
14

. W przypadku pierwszej grupy, jeśli kwota ulgi 

przewyższa kwotę podatku, od której jest ona odliczana, podatnikowi przysługuje 

prawo do uzyskania od państwa zwrotu pozostałej części. Ulgi nierefundowane pod-

legają odliczeniu tylko do kwoty podatku. Do pierwszej grupy należy przede 

wszystkim odliczenie wydatków na wykształcenie wyższe (American opportunity 

credit; lifetime learning credit) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (health 

coverage tax credit). W ramach ulg nierefundowanych podatnik może odliczyć mię-

dzy innymi wydatki z tytułu realizacji energooszczędnych inwestycji mieszkanio-

wych (residential energy credit), wydatki z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą 

                                                 
14 W.H. Hoffman,  J.E. Smith,  E. Willis, West federal taxation: individual income taxes, 

Thomson Higher Education, Mason 2008, s. 135. 
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niepełnosprawną (child and dependent care credit), wydatki związane z adopcją 

dziecka (adoption credit), wydatki poniesione na zatrudnienie niektórych pracowni-

ków w prowadzonym przedsiębiorstwie, w tym np. osób niepełnosprawnych czy 

osób prawomocnie skazanych za przestępstwo w okresie roku od ich zwolnienia  

z więzienia (work opportunity tax credit), wydatki na prowadzenie przez przedsię-

biorstwa prac badawczo-rozwojowych (research and development tax credit). 

 
Tabela 4 

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w USA w 2013 roku 

Stawka 

podatku 

(w %) 

Rozliczenie 

indywidualne 

Wspólne rozlicze-

nie 
małżonków 

Rozliczenie 

indywidualne 
małżonka/małżonki 

Rozliczenie osoby 

mającej na utrzy-
maniu dziecko 

(dzieci) lub inne 

osoby (rozliczenie 

głowy rodziny) 

podstawa opodatkowania w USD 

10,0 0–8925 0–17 850 0–8925 0–12 750 

15,0 8926–36 250 17 851–72 500 8926–36 250 12 751–48 600 

25,0 36 251–87 850 72 501–146 400 36 251–73 200 48 601–125 450 

28,0 87 851–183 250 146 401–223 050 73 201–111 525 125 451–203 150 

33,0 183 251–398 350 223 051–398 350 111 526–199 175 203 151–398 350 

35,0 398 351–400 000 398 351–450 000 199 176–225 000 398 351–425 000 

39,6 400 001 i więcej 450 001 i więcej 225 001 i więcej 425 001 i więcej 

Źródło: Individual income tax rates, standard deductions, personal exemptions, and filing 

thresholds, Tax Policy Center, Urban Institute and Brookings Institution, Washington 2013, 

s. 2–3.  

 

Podatnik zobowiązany jest do rozliczenia podatku od dochodu osiągniętego  

w roku podatkowym. Może dokonać wyboru roku podatkowego, który pokrywa się 

z rokiem kalendarzowym lub innego roku podatkowego, który jest nie dłuższy niż 

dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych i kończy się w dowolnym miesiącu 

roku kalendarzowego z wyjątkiem grudnia, albo który trwa od 52 do 53 tygodni  

(w tym przypadku rok podatkowy nie musi kończyć się z końcem miesiąca). Zezna-

nie w podatku dochodowym składane jest do 15 kwietnia roku podatkowego nastę-

pującego po roku, za który jest ono składane. Podatnikowi przysługuje prawo do 

złożenia wniosku o przedłużenie okresu do złożenia zeznania podatkowego o sześć 

miesięcy kalendarzowych. Złożenie tego wniosku nie oznacza jednocześnie przesu-

nięcia terminu płatności podatku należnego, która każdorazowo musi zostać doko-

nana do 15 kwietnia.  

 

 

3. Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,  

wysokość ich dochodów i efektywna stopa opodatkowania w Stanach 

Zjednoczonych 

 

W 2010 roku, według danych Internal Revenue Service, prowadzenie indywi-

dualnej działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu federalnym 
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podatkiem dochodowym deklarowało 23 mln osób fizycznych. Ich liczba w ostat-

nich dziesięciu latach wzrosła o 28,5%. Około 71% tych podmiotów prowadziło 

działalność w zakresie świadczenia usług. Największa liczba osób fizycznych pro-

wadzących indywidualną działalność gospodarczą świadczy usługi profesjonalne, 

naukowe i techniczne, usługi administrowania i prowadzi działalność wspomagającą 

oraz świadczy pozostałe usługi, w tym w szczególności usługi osobiste. Znacząca 

liczba tych osób prowadzi także działalność w zakresie budownictwa oraz handlu 

hurtowego i detalicznego (rys. 1).  

Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą zadeklaro-

wały w 2010 roku przeciętny roczny przychód na jednego podatnika w kwocie 

51 971 USD i dochód po potrąceniu wydatków stanowiących koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej w wysokości 11 637 USD. Około 6 mln tych osób zade-

klarowało wówczas stratę z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Najwyż-

sze dochody na podatnika uzyskiwały osoby fizyczne świadczące usługi finansowe  

i ubezpieczeniowe, usługi w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz 

usługi profesjonalne, naukowe i techniczne. W wypadku osób fizycznych świadczą-

cych usługi profesjonalne, naukowe i techniczne najniższy jest wskaźnik udziału 

kosztów prowadzenia działalności w przychodzie (57,2%). Wskaźnik ten przekracza 

90% dla osób fizycznych świadczących usługi w zakresie zakwaterowania, gastro-

nomii oraz handlu detalicznego. W 2010 roku przeciętny roczny koszt prowadzenia 

działalności gospodarczej na jedną osobę prowadzącą tę działalność i wynosił 

40 334 USD. W kosztach prowadzenia działalności gospodarczej największy udział 

miały koszty nabycia środków obrotowych oraz wynagrodzeń (rys. 2). Stanowiły 

one 40,4% wszystkich kosztów ponoszonych przez opisywaną grupę podmiotów. 

Ważniejszymi pozycjami ich kosztów były także koszty użytkowania środków trwa-

łych, amortyzacja, koszty użytkowania nieruchomości oraz koszty usług komunal-

nych.  

Szczegółowe dane dotyczące wysokości zapłaconego federalnego podatku do-

chodowego przez osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą 

nie są dostępne. Z niektórych analiz mających na celu określenie efektywnej stopy 

opodatkowania tych podmiotów z wykorzystaniem modeli mikrosymulacyjnych 

wynika, że wynosi ona dla przedsiębiorstw małych, niezależnie od ich formy – 

19,8%
15

. W wypadku osób fizycznych  prowadzących indywidualną działalność go-

spodarczą sięga ona jedynie 13,3% i w porównaniu z innymi formami prawnymi 

prowadzenia działalności małych przedsiębiorstw jest ona stosunkowo niska. Powy-

żej 90% osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą ob-

ciążonych jest efektywną stopą opodatkowania nieprzekraczającą 10,3%. Efektywna 

stopa opodatkowania jest najwyższa (14,2%) w przypadku przedsiębiorstw handlu 

detalicznego i hurtowego a stosunkowo niska (od 4,1 do 12,7%) dla przedsiębiorstw 

zajmujących się górnictwem i wydobywaniem kopalin, usługami w zakresie infor-

macji i komunikacji, usługami komunalnymi oraz przetwórstwem przemysłowym. 

 

                                                 
15 Effective federal income tax rates faced by small businesses in the United States, SBA 

Office of Advocacy, Washington 2009, s. 53.  
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Rysunek. 1. Liczba podatników federalnego podatku dochodowego prowadzących indywidu-

alną działalność gospodarczą według sekcji tej działalności w USA w 2010 roku 

Źródło: Nonfarm sole proprietorship, Internal Revenue Service, http://www.irs.gov 

(1.09.2013). 

 
Rysunek 2. Najistotniejsze kategorie kosztów prowadzenia indywidualnej działalności gospo-

darczej przez przedsiębiorstwa w USA w 2010 roku 

Źródło: A. Dungan, Sole proprietorship returns, Internal Revenue Service, Washington 2013, 

s. 8.  
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Podsumowanie 

 

W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w większości państw OECD, przed-

siębiorstwa niewielkich rozmiarów odgrywają istotną rolę jako dostawcy towarów  

i usług, pracodawcy i eksporterzy. Charakteryzują się jednocześnie znaczną innowa-

cyjnością. Większość małych przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa osób fizycznych 

prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Ta forma prawna prowadze-

nia działalności gospodarczej dominuje w szczególności w sektorze usług.  

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają w tym pań-

stwie opodatkowaniu podatkami dochodowymi: federalnym i stanowym. W podatku 

federalnym dochody z tej działalności, w celu ich opodatkowania, podlegają doli-

czeniu do pozostałych dochodów podatnika, stosowana jest bowiem koncepcja syn-

tetycznego (globalnego) podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Podatnikom federalnego podatku dochodowego przysługuje prawo do odlicze-

nia wielu ulg podatkowych. W wypadku niektórych z nich ustawodawca stworzył 

możliwość wyboru pomiędzy odliczeniem kwoty ryczałtowej a odliczeniem wydat-

ków w poniesionej wysokości. Ponadto z tytułu poniesienia niektórych wydatków 

podatnik może otrzymać zwrot środków pieniężnych, gdy podatek do zapłaty jest 

niższy od kwoty odliczenia. Skutkuje to znacznym obniżeniem efektywnej stopy 

opodatkowania dochodów osób fizycznych z indywidualnej działalności gospodar-

czej, która w zdecydowanej większości z nich nie przewyższa stawki obowiązującej 

w pierwszym przedziale podatkowym.  
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Summary 

 

The aim of this article is to evaluate the role of small businesses, in particular conducted 

in the form of sole proprietorship, in the American economy. The author presents small busi-
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deductions and profits reported by sole proprietors in the United States. 
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PRZYCHODY I KOSZTY NIEUZNAWANE PRZEZ SYSTEM PODATKU 

DOCHODOWEGO W OCENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

Streszczenie 

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwo może uzy-

skiwać dochody, ale nieuznawanie ich przez system podatkowy powoduje, że nie 

powstanie u niego obowiązek podatkowy – i odwrotnie może ponosić znaczne kosz-

ty, ale nieuznawane przez system spowodują, że jego zobowiązanie podatkowe 

będzie większe. W ten sposób rodzaj przychodów i kosztów podatkowych staje się 

ważny, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które z większą siłą od-

czuwają każdą kategorię przychodu i kosztu podatkowego. Celem artykułu jest 

przedstawienie specyfiki podatku dochodowego, a na tym tle ukazanie przychodów  

i kosztów podatkowych jako szczególnych kategorii dla finansów przedsiębiorstw 

oraz przejrzystości systemu podatkowego. W artykule wykorzystano wyniki badań 

ankietowych zrealizowanych w ranach projektu badawczego MNiSW Potencjał 

podatkowy przedsiębiorstw polskich w kontekście idei ujednolicenia podstawy opo-

datkowania w podatku dochodowym od osób prawnych i harmonizacji prawa podat-

kowego w Unii Europejskiej. 

 

Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstwa, podatek dochodowy, wspólna skonsoli-

dowana korporacyjna podstawa opodatkowania 

 

Wprowadzenie 

 

Specyfikę systemu podatku dochodowego w Polsce można określić przez 

umiejscowienie w nim podatku dochodowego. Przez dziesiątki lat podatek docho-

dowy uznawany był za najdoskonalszą postać podatku – głównie z tego względu, że 

najlepiej dostosowywał obciążenie podatkowe do zdolności płatniczej podatnika
1
. 

Także obecnie można uznać tę cechę za najważniejszą w podatku dochodowym, ale 

fakt występowania przychodów i kosztów nieuznawanych przez system tego podat-

ku powoduje, że powiązanie to nie jest tak oczywiste. Przedsiębiorstwo może uzy-

skiwać dochody, ale nieuznawanie ich przez system podatkowy powoduje, że nie 

powstanie u niego obowiązek podatkowy – i odwrotnie może ponosić znaczne kosz-

ty, ale nieuznawane przez system spowodują, że jego zobowiązanie podatkowe 

                                                           
1 Por. B. Brzeziński, Podatek dochodowy dzisiaj – trudno o pozytywy, „Doradca Podatkowy” 

2013, nr 3, s. 2. 
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będzie większe. W ten sposób analizowany rodzaj przychodów i kosztów podatko-

wych staje się ważny, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które  

z większą siłą odczuwają każdą kategorie przychodu i kosztu podatkowego.  

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki podatku dochodowego, a na tym 

tle ukazanie przychodów i kosztów podatkowych jako szczególnych kategorii dla 

finansów przedsiębiorstw oraz przejrzystości systemu podatkowego. W opracowa-

niu wykorzystano wyniki badań ankietowych zrealizowanych w ranach projektu 

badawczego MNiSW Potencjał podatkowy przedsiębiorstw polskich w kontekście 

idei ujednolicenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób praw-

nych i harmonizacji prawa podatkowego w Unii Europejskiej
2
. Na ankiety dotyczące 

znaczenia kosztów i przychodów podatkowych odpowiedziały przedsiębiorstwa – 

osoby prawne z całej Polski. Ponieważ wśród ankietowanych podmiotów domino-

wały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uznano, że wyniki są właściwe dla 

sektora średnich przedsiębiorstw. 

 

 

1. Istota dochodu w podatku dochodowym 

 

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
. 

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. Stąd dla 

określenia bazy podatku istotne jest wskazanie pojęcia przychodów podatkowych, 

przychodów zwolnionych z podatku dochodowego oraz kosztów uzyskania przy-

chodu.  

Analizę bazy podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych w pol-

skim ustawodawstwie należy rozpocząć od zdefiniowania podstawy opodatkowania, 

czyli dochodu podlegającego opodatkowaniu. W najprostszym ujęciu jest to okre-

ślane jako różnica między przychodami podatkowymi a kosztami ich uzyskania.  

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód 

podatkowy stanowi nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osią-

gniętą w roku podatkowym, z zastrzeżeniem szczególnych zasad ustalania dochodu 

(przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych oraz transakcji między podmiotami 

                                                           
2 Nr projektu: N N113 291337 kierownik – J. Iwin-Garzyńska. 
3 Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, WoltersKluwer Polska, Warszawa 

2013, s. 66. 
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powiązanymi oraz podmiotami rezydującymi w rajach podatkowych. Jeżeli koszty 

uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą. 

W związku z przedstawioną definicją dochodu podatkowego należy wspo-

mnieć, że w polskim ustawodawstwie, od 1991roku, nastąpiło odejście od pojęcia 

dochodu podatkowego jako zysku brutto skorygowanego stosownie do przepisów 

prawa podatkowego. Zasady ustalania dochodu podatkowego określają wyłącznie 

przepisy prawa podatkowego.Odrębność zasad ustalania zysku brutto i dochodu 

podatkowego dla osób prawnych potwierdza orzecznictwo NSA. Wynika z niego, że 

zapisy w księgach rachunkowych nie mogą tworzyć ani modyfikować obowiązku 

podatkowego, gdyż obowiązek ten może wynikać tylko z przepisów materialnego 

prawa podatkowego
4
. W jednym z orzeczeń NSA wprost wskazał, że według jedno-

litych, utrwalonych poglądów orzecznictwa o uznaniu danego przysporzenia czy 

wydatku (zobowiązania do jego poniesienia) za przychód, dochód czy koszt podat-

kowy decydują wyłącznie przepisy prawa podatkowego
5
. 

W określonych sytuacjach podstawę opodatkowania stanowi przychód bez 

uwzględniania kosztów jego uzyskania. Wskazany w ustawie dochód jest podstawą 

opodatkowania bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten zo-

stał osiągnięty. 

 

 

2. Przychody podatkowe 

 

W polskiej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie określono 

wprost definicji „przychodu”, a zawarto zasady powstawania przychodu
6
. W art. 12 

ust. 1 ukazano przykładowy katalog przychodów opodatkowanych podatkiem do-

chodowym od osób prawnych. Wskazuje na to użyte przez ustawodawcę sformuło-

wanie „przychodami są w szczególności”. Jest to katalog otwarty, a przychodami 

podatkowymi są w szczególności: 

a) otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; 

b) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw,  

a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń; 

c) wartość (z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8 ustawy) umorzonych lub przedawnio-

nych: 

– zobowiązań, w tym również zaciągniętych pożyczek, kredytów z wyjątkiem 

umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy, 

– środków na rachunkach bankowych – w bankach
7
. 

                                                           
4 Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 1991 r., III SA 245/91, LEX nr 23351; wyrok NSA z dnia  

19 marca 2010 r.,II FSK 1731/08, LEX nr 598886; wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r., II 

FSK 1440/09, LEX nr 686657; wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 listopada 2010 r., III 

SA/Wa 2133/10, LEX nr 811876; wyrok NSA z dnia 25 maja 2011 r., II FSK 1721/10, LEX 

nr 794568. 
5 Wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r., II FSK 414/10, LEX nr 898356. 
6 Por. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych DzU 

2000,nr 54, poz. 654 ze zm., art. 12. 
7Ibidem, art. 12 ust. 1. 
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W literaturze przedmiotu wskazano, że na podstawie zawartego w ustawie 

otwartego katalogu przychodów można przychód zdefiniować jako każde przyspo-

rzenie majątkowe, powodujące przyrost aktywów lub zmniejszenie zobowiązań
8
. 

Takie definiowanie przychodu podatkowego znajduje swoje odzwierciedlenie także 

w orzecznictwie sądowym
9
.  

Zasadniczo o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów 

danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym 

sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby praw-

nej
10

. Jednocześnie o uznaniu danego przysporzenia jako przychodu nie decyduje to, 

że nie znalazło się ono w katalogu wartości niezaliczonych przez ustawodawcę do 

przychodów podatkowych
11

. Uwagę na to zwrócił Naczelny Sąd Administracyjny  

w wyroku z dnia 14 maja 1998 roku
12

, w którym stwierdził:  „(...) z istoty podatku 

dochodowego wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu mająt-

kowego (dochodu), a zatem przychodem –jako źródłem dochodu –jest tylko ta war-

tość, która wchodząc do majątku podatnika, może powiększyć jego aktywa. Otrzy-

manymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi są zatem w rozumieniu art. 12 ust. 

1 pkt 1 omawianej ustawy tylko takie wartości, które powiększają aktywa majątko-

we podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jak własnymi”.  

Opodatkowaniu powinny podlegać wszystkie przychody, o ile nie zostaną wy-

raźnie zwolnione. Przychody neutralne podatkowo, a więc niestanowiące podstawy 

ustalania dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu, wymieniono w art. 12 

ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
13

, dokonując ich wyczerpu-

jącego wyliczenia. W wyniku tej regulacji przepis ten tworzy zamknięty katalog, 

którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zawężeniu przez stosowanie analo-

gii, czy wykładni rozszerzającej.  

Do przychodów wolnych od podatku dochodowego zalicza się pobrane wpłaty 

lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług
14

. Warunkiem uzna-

nia pobranych lub zarachowanych wpłat jako przychodów przyszłych okresów jest 

                                                           
8 Por. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, red J. Marciniuk, C.H.Beck War-

szawa 2010, s. 246–247. 
9 W wyroku z 13 lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjnystwierdził, że „ustawodawca nie 

sformułował wymogu, aby przychodem były tylko wymienione w art. 12 pożytki, które są 

wprost wynikiem realizacji celu działalności gospodarczej osoby prawnej. Wszelkie zatem 

wpłaty pieniężne, o ile spełniają inne wymagania podane w rozdziale 2 tej ustawy, mogą być 

uznane za przychód osoby prawnej. W szczególności ust. 4 cytowanego artykułu zawiera listę 

pożytków, które nie mogą być zaliczone do przychodów. Należy przy tym pamiętać, że nor-

ma prawna zawarta w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy 

zamknięty katalog, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zwężeniu poprzez stoso-

wanie analogii czy wykładni rozszerzającej”. sygn. akt II FSK 455/09. 
10 W wyroku NSA w Warszawie z 27 listopada 2003 r. stwierdzono, że „(...) do przychodów 

zaliczyć można tylko takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika”. 

sygn. akt III SA 3382/02. 
11Art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
12Sygn. akt SA/Sz 1305/97. 
13Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych DzU 2000,nr 

54, poz. 654 ze zm. 
14Ibidem, art. 12 ust. 4 pkt 1. 
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możliwość przyporządkowania tych wpłat do przyszłych okresów rozliczeniowych. 

Przedsiębiorstwo winno udowodnić (wskazując na postanowienia umowy lub treść 

faktury), że dostawa towarów lub świadczenie usług odbędą się w okresach rozli-

czeniowych następujących po okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymu-

je wpłatę (zaliczkę). Omawiany przepis ma zastosowanie w szczególności do usług 

świadczonych w sposób ciągły. 

Do przychodów niestanowiących przychodów podatkowych należą naliczone 

lecz nie otrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek 

(kredytów). Z powołanego przepisu wynika, że odsetki do momentu ich zapłaty są 

obojętne podatkowo. W tym przypadku obowiązuje metoda kasowa.  

Przychodem zwolnionym z opodatkowania są także przychody uzyskane  

z umorzonych udziałów lub akcji w spółce w części stanowiącej koszt ich nabycia 

lub objęcia. Rzecz dotyczy również wartości majątku otrzymanego przez udziałow-

ców (akcjonariuszy) w związku z likwidacją osoby prawnej, natomiast otrzymana za 

umorzone udziały (akcje) kwota w części przewyższającej wydatki na nabycie tych-

że udziałów (akcji) stanowi przychód do opodatkowania.  

Zgodnie z zapisami ustawy, zwolnionymi przychodami z opodatkowania są 

przychody z tytułu dopłat zwrotnych, a także bezzwrotnych przewidzianych w prze-

pisach Kodeksu spółek handlowych. Takie dopłaty stanowią odmianę świadczenia 

pieniężnego wnoszonego przez wspólników na rzecz spółki w celu powiększenia jej 

majątku obrotowego. Stąd dopłaty nie mają wpływu na wielkość kapitału zakłado-

wego spółki. Nie stanowią także przychodu podatkowego kwoty i wartości stano-

wiące nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymane przy ich 

wydaniu i przekazane na kapitał zapasowy. 

Neutralne podatkowo są wniesione do spółki kapitałowej wkłady pieniężne 

(gotówką) oraz wkłady niepieniężne. Z zapisów ustawy wynika, że wartości mająt-

kowe wniesione na pokrycie kapitału własnego (zakładowego) nie stanowią przy-

chodu podatkowego przedsiębiorstw, co oznacza, że kapitał pozyskany w drodze 

emisji nowych akcji zwykłych nie będzie stanowić dochodu podatkowego.  

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
15

 prze-

pisów ustawy nie stosuje się m.in. do:  

 przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjal-

nych produkcji rolnej, 

 przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach. 

Prowadząc badania dotyczące wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatko-

wania i jej znaczenia dla przedsiębiorstw polskich i unijnych, zadano pytania o zna-

czenie dla przedsiębiorstw przychodów niebędących przychodami podatkowymi. 

Wyniki badań są bardzo interesujące także z punktu widzenia możliwości uprosz-

czenia polskiego systemu podatkowego. Dane obrazujące odpowiedzi na pytania 

udzielone przez polskie przedsiębiorstwa zawarto w tabeli 1. 

 

 

 

 

                                                           
15Ibidem, art. 2 ust. 1. 
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Tabela 1 

Znaczenie dla przedsiębiorstw polskich przychodów niebędących przychodami podatkowymi 

(0 – nieznaczące; 5 – duże znaczenie) (%) 

 

0 1 2 3 4 5 
Brak 
odpo-

wiedzi 

Razem 

Przychody z gospodarki leśnej i działal-

ności rolniczej 
92,86 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 3,57 100,00 

Naliczone lecz nieotrzymane odsetki od 
należności, lokat bankowych itd. 

66,07 16,07 7,14 3,57 1,79 1,79 3,57 100,00 

Dodatnie różnice kursowe ustalone na 
dzień bilansowy lecz niezrealizowane 

69,64 8,92 5,36 1,79 5,36 5,36 3,57 100,00 

Dywidendy i inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych 

80,36 1,79 3,57 8,92 0,00 1,79 3,57 100,00 

Zwrócone podatki opłaty i wydatki 

niezaliczone do KUP 
69,64 17,85 5,36 1,79 1,79 0,00 3,57 100,00 

Otrzymane odsetki od nadpłaconego 
podatku 

82,15 8,92 5,36 0,00 0,00 0,00 3,57 100,00 

Dotacje, subwencje, dopłaty otrzymane 

na pokrycie kosztów albo jako zwrot 
wydatków 

87,50 7,14 1,79 0,00 0,00 0,00 3,57 100,00 

Dochody uzyskane od rządów państw 

obcych  pochodzące ze środków bez-

zwrotnej pomocy 

92,85 1,79 0,00 0,00 1,79 0,00 3,57 100,00 

Dochody uzyskane z działalności go-
spodarczej prowadzonej na terenie SSE 

94,64 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 100,00 

Przychody z nieruchomości udostępnio-

nej nieodpłatnie 
94,64 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 100,00 

Przychody ustalone w drodze decyzji 
Naczelnika US 

94,64 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 100,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika duża nieistotność wartości przychodów 

niestanowiących przychodów podatkowych. Może to wynikać z faktu, że wiele tych 

zwolnień ma charakter szczególny i dotyczą specyficznych przedsiębiorstw, np.  

w produkcji rolnej i leśnej, działalności na terenach SSE. W ogólnej grupie bada-

nych przedsiębiorstw tych podmiotów było stosunkowo mało. Największe znaczenie 

miały przychody najbardziej powszechne, czyli różnice kursowe. 

Nieuznawalność przychodów za przychody podatkowe nie jest bolączką dla 

przedsiębiorstw, gdyż nie wpływa to bezpośrednio na wzrost zobowiązania podat-

kowego. Stają się jednak ważne, gdy ich powstaniu towarzyszą koszty, które nie są 

uznawane za koszty uzyskania przychodu.  
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3. Koszty uzyskania przychodu 

 

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
16

 kosz-

tami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów 

lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów, które 

są w ustawach numeratywnie wymienione jako niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodu
17

. Literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że wszystkie 

poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania 

przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami,  

w tym również o ile służą zachowaniu lub zabezpieczeniu funkcjonowania źródła 

przychodów. Z zapisów ustawy wynika, że możliwe jest zaliczenie do kosztów 

uzyskania przychodów tych wydatków, które – racjonalnie oceniając – mogą przy-

czynić się do powstania lub zwiększenia przychodu przedsiębiorstwa, o ile dane 

wydatki nie zostały wyłączone z takich kosztów. W orzecznictwie sądów admini-

stracyjnych oraz organów podatkowych utrwalony jest pogląd, że za koszty w ro-

zumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznać można te wydat-

ki, które pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z prowadzoną działalnością 

gospodarczą i uzyskiwanymi w jej następstwie przychodami. 

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podat-

nikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewy-

mienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod 

warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną dzia-

łalnością, a ich poniesienie ma, lub może mieć, wpływ na wielkość osiągniętego 

przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie  

i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przy-

chodów. 

Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami na-

leży rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie 

przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest 

niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby 

uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym 

przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy 

zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione  

w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia 

źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. 

Kosztami będą dlatego także koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przycho-

dami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione  

w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła 

przychodów), nawet wówczas, gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został 

osiągnięty. 

                                                           
16 Ustawa z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 15 ust. 1. 
17 Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów są określone przez ustawodawcę  

w art. 16, ust. 1 podatku dochodowego od osób prawnych. 
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Kosztem uzyskania przychodów będzie zatem taki wydatek, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

 został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on 

zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika,  

 jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została 

podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, 

 pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,  

 poniesiony został w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpiecze-

nia źródła przychodów, 

 został właściwie udokumentowany, 

 nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z zapisami usta-

wy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. 

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma 

charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatni-

ka powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji 

prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależ-

ność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia 

go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy zaś zbadać istnienie 

związku przyczynowego między poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub 

realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo 

zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. 

Przedsiębiorstwo oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością go-

spodarczą winno zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osią-

gnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik, uznając wyda-

tek za koszt uzyskania przychodu, odnosi ewidentne korzyści, albowiem o ten koszt 

zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, 

że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. 

Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko 

wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad 

wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to 

podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale 

także jego celowość i racjonalność. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji 

prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wyda-

tek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli między jego poniesie-

niem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu ist-

nieje związek przyczynowy. 

W analizie kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym niezwykle 

ważna jest kategoria związku przyczynowo-skutkowego między przychodem podat-

kowym i kosztem jego pozyskania. Warunek ten, określany mianem „testu celu 

gospodarczego”, jest wieloznaczny
18

 i nieprecyzyjny. Jak wskazano wcześniej zapis 

w polskiej ustawie nakazuje indywidualne podejście do każdego poniesionego przez 

przedsiębiorstwo kosztu, a szczególnie, gdy dotyczy tzw. kosztów pośrednich 

                                                           
18Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek  

w Polsce, red. H. Litwińczuk, Oficyna Prawa Polskiego, Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa 

2011, s. 77. 
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związanych z zachowaniem źródła przychodu. Nawet jednak dokładna analiza nie 

niweluje ryzyka podatkowego, wynikającego z tego, że ocena dokonana przez organ 

podatkowy może być różna od subiektywnej oceny podatnika. Wówczas często sąd 

rozstrzyga o kwalifikacji, lub nie, kosztu do kosztów podatkowych. W jednym  

z wyroków Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził: „aby zaliczyć wydatek do 

kosztów uzyskania przychodu nie wystarczy nadzieja, że taki przychód zostanie 

kiedyś osiągnięty. Każdy działający profesjonalnie przedsiębiorca musi bowiem 

analizować podejmowane operacje, a nie jedynie mieć nadzieję, że okażą się one 

korzystne”
19

.  

 
Tabela 2 

Znaczenie dla przedsiębiorstw polskich kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania  

przychodu w podatku dochodowym (0 – nieznaczące; 5 – duże znaczenie) (%) 

 

0 1 2 3 4 5 
Brak 

odpowiedzi 
Razem 

Wydatki na nabycie gruntów lub 

prawa wieczystego użytkowania 

gruntów 

66,07 10,71 8,93 1,79 0,00 8,93 3,57 100,00 

Koszty z tytułu zużycia samochodu 

osobowego w części ustalonej od 

wartości samochodu przewyższającej 

równowartość 20 tys. euro 

60,72 12,50 8,93 7,14 3,57 3,57 3,57 100,00 

Wydatki na spłatę pożyczek (kredy-

tów) z wyjątkiem skapitalizowanych 

odsetek od tych pożyczek (kredytów) 

46,43 21,42 8,93 8,93 1,79 7,14 5,36 100,00 

Naliczone lecz niezapłacone albo 

umorzone odsetki od zobowiązań  

w tym również od pożyczek  

62,50 16,06 1,79 3,57 8,93 1,79 5,36 100,00 

Odsetki , prowizje i różnice kursowe 

od pożyczek (kredytów zwiększające 

koszty inwestycji w okresie ich 

realizacji 

73,22 7,14 3,57 1,79 3,57 7,14 3,57 100,00 

Koszty egzekucyjne związane  

z niewykonaniem zobowiązań 
75,00 14,29 3,57 0,00 3,57 0,00 3,57 100,00 

Grzywny i kary pieniężne  76,78 10,71 5,36 1,79 1,79 0,00 3,57 100,00 

Wierzytelności odpisane jako 

przedawnione 
58,93 19,64 3,57 0,00 3,57 1,79 12,50 100,00 

Odsetki za zwłokę z tytułu nietermi-

nowych wpłat budżetowych i innych 
55,36 32,14 5,36 3,57 0,00 0,00 3,57 100,00 

Rezerwy utworzone zgodnie  

z zapisami ustawy o rachunkowości 
62,50 7,14 10,71 3,57 5,36 1,79 8,93 100,00 

Koszty reprezentacji 55,36 32,14 5,36 3,57 0,00 0,00 3,57 100,00 

Odpisy amortyzacyjne naliczane  dla 

celów podatkowych szybciej niż dla 

celów rachunkowych 

62,50 7,14 10,71 3,57 5,36 1,79 8,93 100,00 

Odsetki od pożyczek udzielonych 

przez udziałowców 
44,64 25,00 16,07 1,79 3,57 3,57 5,36 100,00 

Aktualizacja wyceny składników 

majątkowych w księgach rachunko-

wych 

71,42 1,79 12,50 5,36 3,57 1,79 3,57 100,00 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

                                                           
19 Wyrok NSA z 2 grudnia 2004r. FSK 1215/04; Rzeczpospolita z dnia 03.12.2004 r. 
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Dla analizy kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym ważne jest 

jak przedsiębiorcy postrzegają ciężar kosztów, które nie stanowią kosztów uzyska-

nia przychodu. W tabeli 2 przedstawiono znaczenie kosztów nieuznawanych za 

koszty uzyskania przychodu dla polskich przedsiębiorstw. 

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że dla przedsiębiorstw polskich koszty 

nieuznawane za koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym nie mają 

dużego znaczenia. Najmniejsze znaczenie mają grzywny i kary pieniężne, koszty 

egzekucyjne oraz odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek. Koszty odsetek 

od pożyczek udzielonych przez udziałowców natomiast mają większe znaczenie dla 

podatników.  

 
 
Podsumowanie 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa borykają się z wieloma problemami, a jednym 

z nich jest jakość systemu podatkowego, któremu nie służą zapisy wyłączające okre-

ślone kategorie przychodów z przychodów opodatkowanych, a także wyłączające 

pewne kategorie kosztów z kosztów uzyskania przychodów. Analiza norm praw-

nych pozwala stwierdzić, że dla przedsiębiorstw istotniejsze są koszty niestanowiące 

kosztów uzyskania przychodów, gdyż to one bezpośrednio oddziałują na zwiększe-

nie zobowiązania podatkowego. Analiza danych empirycznych, bezpośrednie bada-

nia ankietowe, pozwala jednak na wniosek, że wyłączenia przychodów i kosztów  

z podatku dochodowego nie są istotne dla przedsiębiorstw polskich. Wniosek ten 

może być także głosem w dyskusji nad uproszczeniem systemu podatkowego.    
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SYSTEM PODATKOWY JAKO DETERMINANTA STRUKTURY  

KAPITAŁU W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

 

Streszczenie 

 

Zagadnienie struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz 

ich determinant jest przedmiotem dyskusji naukowców od wielu lat. Fakt ten wynika 

m.in. z trudności bezpośredniej adaptacji teorii dotyczących dużych firm do warun-

ków funkcjonowania podmiotów sektora MŚP. Wśród determinant struktury kapita-

łu mniejszych firm jedną z ważniejszych mogą być podatki dochodowe. W artykule 

zbadano wpływ formy organizacyjno-prawnej na strukturę kapitału. Analizując to 

zagadnienie przyjęto założenie, że spółki kapitałowe – opodatkowane podatkami 

dochodowymi dwukrotnie, raz CITem i raz PITem – będą w większym stopniu 

wykorzystywać obce źródła finansowania niż spółki osobowe i osoby fizyczne pro-

wadzące działalność gospodarczą, których zyski opodatkowane są raz – PITem.  

W świetle zebranego materiału badawczego nie udało się dowieść w sposób jedno-

znaczny występowania jakichkolwiek zależności między formą organizacyjno-

prawną a strukturą kapitału. Przy okazji przeprowadzanych badań potwierdzono 

wpływ wielkości przedsiębiorstw sektora MŚP na strukturę kapitału. Zebrany mate-

riał badawczy potwierdza tezę, że im większe przedsiębiorstwo, tym w większym 

stopniu finansowane jest obcymi źródłami finansowania. 

 

Słowa kluczowe: struktura kapitału, małe i średnie przedsiębiorstwa, podatki do-

chodowe, forma organizacyjno-prawna 
 

 

1. Struktura kapitału i jej determinanty w małych i średnich przedsiębior-

stwach 

 

Zagadnienie struktury kapitału oraz jej determinant w małych i średnich przed-

siębiorstwach jest od lat przedmiotem dyskusji naukowych, głównie z powodu bra-

ku możliwości bezpośredniej adaptacji teorii odnoszących się do dużych przedsię-

biorstw będących najczęściej spółkami kapitałowymi do realiów funkcjonowania 

małych firm.  

Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, struktura kapitału w małych i śred-

nich przedsiębiorstwach jest odzwierciedleniem cech strukturalnych ich gospodarki 

finansowej, czyli brak dostępu do efektów skali produkcji oraz do rynku kapitałowego. 
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Najczęściej także podstawowym źródłem finansowania we wczesnej fazie rozwoju 

małych firm są oszczędności właściciela, pożyczki od rodziny i przyjaciół oraz ewen-

tualnie posag, spadek czy wygrana
1
. Przyczyn odmienności struktury kapitału MŚP 

w stosunku do dużych firm należy upatrywać w cechach jakościowych tych ostat-

nich takich jak: 

 decydująca rolę właściciela firmy,  

 brak skłonność do dzielenia się własnością oraz ostrożność w korzystaniu 

z zewnętrznych źródeł finansowania, 

 niewielka transparentność, brak wiarygodnej informacji finansowej o małej 

firmie,  

 niska jakość zarządzania finansowego.  

J. Mugler badając specyfikę struktury kapitału w małych i średnich przedsię-

biorstwach podkreślał m.in., że
2
 nie ma ona w małych firmach takiego samego zna-

czenia jak w dużych, co znajduje potwierdzenie na rynku kapitałowym. Podobnie na 

specyfikę MŚP zwracali również uwagę A.N. Berger i G.F. Udell twierdząc, że: 

„problemy związane ze strukturą kapitału w małym biznesie są generalnie odmienne 

od tych, które są istotne w dużych korporacjach i często mają związek z osobistym 

finansowaniem właściciela”. W odróżnieniu od dużych firm małe posiadają znaczny 

udział funduszy dostarczanych przez właściciela lub przez członków rodziny i przy-

jaciół. Poza tym – na co już zwracano uwagę – fakt ten może się wiązać z innymi 

czynnikami wpływającymi na decyzje co do struktury kapitału, takimi jak niechęć 

do ryzyka oraz gotowość do korzystania raczej z zewnętrznego zadłużenia niż  

z zewnętrznych wkładów, aby utrzymać własność i kontrolę w firmie
3
. 

Wydaje się, że bardzo ważną determinantą struktury kapitału w małych fir-

mach jest nieco inny cel ich funkcjonowania niż w wypadku dużych przedsię-

biorstw. J.G. Leopold oraz G. Frommann zwrócili uwagę
4
, że w dużych firmach 

podstawowym celem jest maksymalizacja wartości firmy, a w małych bardziej liczy 

się bezpieczeństwo i niezależność właściciela. Właściciele przedsiębiorstw sektora 

MŚP nie wykorzystują swojego kapitału w celu spekulacji lub w celu jego lokaty, ani 

też nie przeznaczają go na pokrycie kosztów własnej konsumpcji. Taka postawa wy-

wiera określony wpływ na podejmowane przez nich decyzje finansowe.  

W wyniku dyskusji na temat struktury kapitału w przedsiębiorstwie i jej opty-

malizacji, ekonomiści zwrócili uwagę na problem determinant tej struktury. Rodzi 

się jednak pytanie czy można w sposób obiektywny i wyczerpujący wskazać, od 

czego zależą proporcje między finansowaniem własnym i obcym, wewnętrznym  

                                                 
1 Zob. szerzej T. Łuczka, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego  

i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, 

Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997. 
2 J. Mugler, Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, vol. 2, Springer Verlag, 

Wien–New York 1999, s. 191. 
3 A.N. Berger, G.F. Udell, The economics of small business finance: the roles of private equi-

ty and debt markets in the financial growth cycle, „Journal of Banking and Finance” 1998, 

vol. 22, s. 1–68. 
4 G. Leopold, H. Frommann, Eigenkapital für den Mittelstand – Venture Capital im In und 

Ausland, C.H. Beck, München 1998, s. 194. 
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i zewnętrznym. Jeśli tak, to czy – ogólnie – rozstrzygnięcia w tym zakresie różnią 

się na przykład w zależności od wielkości przedsiębiorstwa? N. Daskalakis  

i E. Thanou dowiedli, że determinanty struktury kapitału są podobne we wszystkich 

MŚP: „Firmy różnej wielkości wykazują podobieństwo pod względem zależności 

między zadłużeniem a zyskownością, wielkością i strukturą popytu i rozwojem.  

A więc struktura kapitału wydaje się determinować podobieństwa w poszczególnych 

kategoriach małych i średnich przedsiębiorstw”
5
. 

Zainteresowanie determinantami kapitału w małych i średnich przedsiębior-

stwach pojawiło się, jak już podkreślano, w zasadzie w latach dziewięćdziesiątych 

XX wieku, chociaż pewne próby podejmowano od lat sześćdziesiątych, głównie na 

gruncie niemieckojęzycznej literatury przedmiotu
6
. E. Schwartz i J.R. Aronson, 

badali wpływ zróżnicowania gałęzi przemysłu na strukturę kapitału oraz wyznaczyli 

przesłanki optymalnej struktury kapitału
7
. M.C. Gupta zbadał wpływ takich czynni-

ków, jak wzrost i wielkość przedsiębiorstwa oraz rodzaj branży na kształtowanie się 

wartości zadłużenia i innych wielkości finansowych. Badacz przypuszczał, że  

z czasem znajdzie potwierdzenie, że firmy silnie rosnące wymagają większego za-

dłużenia, ponieważ ich środki własne nie są wystarczające do sfinansowania wyma-

ganego wzrostu przedsiębiorstwa. Zakładał on ponadto większe zadłużenie mniej-

szych firm, co wiązało się, jego zdaniem, z bliżej niesprecyzowanymi czynnikami 

psychologicznymi i wyższymi kosztami, przemawiającymi przeciwko finansowaniu 

ze środków własnych. M.C. Gupta stwierdził również niewielką zależność między 

poziomem zadłużenia a rodzajem branży i rozwojem firmy
8
.  

A. Moro i S. Nolte podkreślają z kolei, że na strukturę kapitału w małych 

i średnich przedsiębiorstwach wpływają takie czynniki jak
9
: cele zarządzania, podej-

ście do wizji rozwoju firmy w przyszłości (pesymistyczne lub optymistyczne), moż-

liwości pozyskania źródeł finansowania, dostęp do kapitału społecznego, płeć 

przedsiębiorcy, etap rozwoju przedsiębiorstwa, wielkość przedsiębiorstwa, zyskow-

ność, możliwości rozwoju oraz poręczenia majątkowe. 

Próbę systematycznej klasyfikacji determinant struktury kapitału w małych  

i średnich przedsiębiorstwach podjął D. van der Wijst
10

, który chociaż nie sprecyzował 

dychotomicznego podziału determinant struktury kapitału, to w istocie taki podział 

przeprowadził. I tak, wśród  ogólnych determinant struktury kapitału MŚP wyróżnił 

                                                 
5 N. Daskalakis, E. Thanou, Capital structure of SMEs: to what extend does size matter?, 

„Working Paper Series” 2010, September 27, s. 1–19. 
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. 
7 E. Schwartz, J.R. Aronson, Some surrogate evidence in support of the concept of optimal 

finance structure, „Journal of Finance”, 1967, vol. 22 (1), s. 10–18. 
8 M.C. Gupta, The effect of size, growth and industry on the financial structure of manufactur-

ing companies, „Journal of Finance” 1969, vol. 24, s. 517–529. 
9 A. Moro, S. Nolte, (Lechner), Industry survival rate, entrepreneur historical performance 

and personal wealth: a probabilistic model for optimizing SMEs capital structure, „Working 

Paper Series” 2012, March 14, s.1–31. 
10 D. van der Wijst, Financial  structure in small business  theory, tests and applications, 

Springer Verlag, Berlin–Heildelberg 1989.  
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powiązania przedsiębiorstw z wieloma podmiotami zewnętrznymi, takimi jak: banki, 

klienci, dostawcy czy konkurenci oraz takie elementy związane z funkcjonowaniem 

gospodarki, jak: regulacje prawne, podatki, subsydia i obwiązujące zasady finansowa-

nia, a także determinanty związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (wielkość, 

formy prawne, branżę, konkurentów oraz cykl życia przedsiębiorstwa) i ich właścicie-

lami (dostęp do informacji, wiek właściciela i problem następstwa w przedsiębior-

stwie, stosunek przedsiębiorcy do ryzyka i zadłużenia oraz cele przyjmowane  

w przedsiębiorstwach tej wielkości, takie jak osiągnięcie zysku i utrzymanie samo-

dzielności właściciela). Klasyfikacja ta, a także przegląd poglądów i dyskusji na temat 

determinant struktury kapitału w MŚP prezentowanych w światowej i polskiej literatu-

rze przedmiotu umożliwiły opracowanie i zaproponowanie typologii determinant 

kapitału (rys. 1).   

Zgodnie z zaprezentowanym na rys 1 modelem można wskazać mikro i makro-

ekonomiczne determinanty struktury kapitału w MŚP. Jedną z istotnych makro de-

terminant struktury kapitału w MŚP może być system podatkowy. Należy zwrócić 

uwagę, że forma organizacyjno-prawna w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo także 

ma wpływ na strukturę kapitału przez różne opodatkowanie dochodów spółek kapi-

tałowych i osobowych. 
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Rysunek 1. Determinanty struktury kapitału 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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1. Podatki dochodowe a struktura kapitału w małych i średnich przedsię-

biorstwach 

 

Rozpoczynając rozważania nad wpływem opodatkowania przedsiębiorstw na 

strukturę kapitału warto zaznaczyć, że na świecie spółki kapitałowe (duże podmioty 

gospodarcze) są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Kiedy 

taka spółka wypłaca dywidendę, właściciel opodatkowuje ten dochód w ramach 

swojego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Mamy zatem w tym 

przypadku do czynienia z podwójnym opodatkowaniem zysków wypłacanych wła-

ścicielowi. Z kolej w spółkach osobowych, zysk spółki jest dzielony między wspól-

ników i opodatkowywany jedynie w ramach PIT.  Można zadać pytanie, czy taki 

stan rzeczy powoduje, że wspólnicy spółki osobowej nie czerpią korzyści z finan-

sowania się długiem? Oczywiście, że czerpią tylko mniejsze niż udziałowcy spółki 

kapitałowej, bowiem ich zysk jest opodatkowany tylko raz. Patrząc z perspektywy 

właścicieli spółki osobowej, także im bardziej opłaca się pozyskać dodatkowy kapi-

tał w postaci długu niż dokapitalizować spółkę, zapraszając do niej zewnętrznych 

udziałowców. 

Zdecydowana większość badań dotycząca struktury kapitału w przedsiębior-

stwie i opodatkowania ich dochodów dotyczy dużych podmiotów gospodarczych, 

najczęściej korporacji notowanych na giełdzie. W literaturze przedmiotu najczęściej 

stwierdza się, że – zgodnie z twierdzeniem Millera i Modiglianiego – przedsiębior-

stwa preferują zadłużenie z powodu możliwości skorzystania z efektów tarczy po-

datkowej i ze względu na znaczenie ulg podatkowych z tytułu korzystania z kapitału 

obcego. W związku z tym wskazuje się na wagę tarczy podatkowej jako determinan-

ty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podkreśla się przy tym, że ta zależność 

występuje w dużych przedsiębiorstwach i od dziesięcioleci jest przedmiotem wielu 

obserwacji i badań. Z kolei w wyniku badań nad relacją między zadłużeniem a tar-

czą podatkową w małych i średnich przedsiębiorstwach, stwierdza się powiązanie 

negatywne i podkreśla się, że korzyści z nią związane nie są tak istotne jak w du-

żych firmach, co potwierdzają wyniki wielu badań empirycznych. Zwrócili na ten 

aspekt uwagę między innymi R.R. Pettit i R.F. Singer, podkreślając, że MŚP przy-

wiązują mniejszą wagę do podatków, ponieważ osiągają mniejszy zysk i korzystają 

z odmiennych obciążeń podatkowych i wskutek tego są w mniejszym stopniu zain-

teresowane efektem tarczy podatkowej
11

. Zgodnie także z wynikami badań  

F.S. Miry
12

, przeprowadzonych w 6,5 tys. hiszpańskich małych i średnich przedsię-

biorstw oraz N. Michaelasa, F. Chittendedena i P. Poutziourisa
13

, którzy badali 

                                                 
11 R.R. Pettit, R.F. Singer, Small business finance: a research agenda, „Financial Manage-

ment” 1985, vol. 14 (3), s. 47–60. 
12 F.S. Mira, How SME uniqueness affects capital structure: evidence from a 1994–1999 

Spanish data panel, „Working Paper Series”, 2003, May, 5, s. 123. 
13 N. Michaelas, F. Chittenden, P. Poutziouris, Financial policy and capital structure in UK 

SMEs: empirical evidence from company panel, „Small Business Economics” 1998, vol. 12 

(2), s. 123130. 
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brytyjskie MŚP, a także J.J.S. Ramalho i J.V. da Silvy
14

, występuje negatywny 

związek między skutkami tarczy podatkowej a strukturą kapitału, a zatem wielkość 

podatków odgrywa podrzędną rolę jako determinanta struktury kapitału. 

Poszukując prób wyjaśnienia niewykorzystywania efektu tarczy podatkowej 

w małych i średnich przedsiębiorstwach, H. Degryse, P. Gocij i P. Kappert stwier-

dzili, że MŚP wykorzystują inne instrumenty do obniżki podatków, ponieważ obcią-

żenia podatkowe przedsiębiorstwa nie są wyznaczane jedynie przez stawkę podatku. 

Stąd duńscy mali i średni przedsiębiorcy kształtowali strukturę kapitału, nie-

uwzględniając podatków jako istotnej jej determinanty
15

.  

Przez obniżanie podatków regulowany jest także pośrednio dostęp MŚP do 

kredytów. Potwierdziły to wyniki badań EBOR, zgodnie z którymi dostęp chorwac-

kich małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu stanowił główną barierę ich roz-

woju, a wskutek nowych regulacji podatkowych (obniżono stopę podatku dochodo-

wego) udział firm tej wielkości, którym odmówiono kredytu bankowego, zmniejszył 

się z 48% w 1999 roku do 28% w 2005 roku. W literaturze przedmiotu
16

 określa się 

to zjawisko mianem efektu podatkowego w polityce finansowej przedsiębiorstw. 

 

 

2. Podatki dochodowe a struktura kapitału w małych firmach – wyniki ba-

dań empirycznych 

 

Małe firmy opodatkowują dochody najczęściej jednokrotnie podatkiem docho-

dowym od osób fizycznych. Stwierdzenie małe firmy nie jest pewnie najtrafniej-

szym określeniem. Precyzyjniej byłoby stwierdzić osoby fizyczne prowadzące dzia-

łalność gospodarczą (OFPDG) i spółki osobowe. Z kolei wśród spółek kapitałowych 

także występują mikro i małe przedsiębiorstwa. Te z kolei zyski opodatkowują 

dwukrotnie: CIT-em i PIT-em.  

W prezentowanych badaniach podjęto próbę analizy wpływu formy organiza-

cyjno-prawnej – a co za tym idzie podwójnego bądź jednokrotnego opodatkowania 

zysków firm – na strukturę finansowania przedsiębiorstwa. Strukturę kapitału zba-

dano dzięki ocenie relacji kapitału własnego do kapitału obcego.  

W badaniach podjęto próbę odpowiedzi na dwa pytania: 

1. Czy wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw rośnie zaangażowanie kapita-

łu obcego? 

2. Czy w przedsiębiorstwach podobnej wielkości (wielkość badano ze względu na 

liczbę zatrudnionych i skalę obrotów), spółki kapitałowe płacące dwukrotnie 

podatki dochodowe w większym stopniu wykorzystują kapitał obcy niż spółki 

                                                 
14 J.J.S. Ramalho, J.V. da Silva, A two-part fractional regression model for the capital struc-

ture decision of micro, small, medium and large firms, „Working Paper Series” 2007, March, 

4, s. 135. 
15 H. Degryse, P. Gocij, P. Kappert, The impact of firm and industry characteristics on small 

firms’ capital structure: evidence from dutch panel data, „Industry Center Discussion Paper 

Series” 2009, nr 21; „European Banking Center Discussion Paper” 2009, nr 3, s. 1. 
16 Por. P. Przepióra, Income taxes and their influence on the finance of small and medium-

sized enterprises in Poland, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 

2010. 
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osobowe i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą płacące poda-

tek dochodowy jednokrotnie? 

Badania oparto na ankiecie przeprowadzanej wśród przedsiębiorstw sektora 

MŚP w latach 2006–2008 w Wielkopolsce. Dane dotyczą 282 względnie 196 firm  

w zależności od przyjętego miernika wielkości przedsiębiorstw (odpowiednio liczba 

zatrudnionych lub wielkość rocznego obrotu). Różnica ta wynika z faktu, że przed-

siębiorcy rzadziej podawali informacje dotyczące obrotu niż te dotyczące formy 

organizacyjno-prawnej. 

Analizując dane zawarte tabeli 1 w kontekście postawionych uprzednio pytań 

należy stwierdzić, że wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa rośnie poziom 

zadłużenia firmy.  

 
Tabela 1 

Wpływ formy organizacyjno-prawnej na strukturę kapitału w przedsiębiorstwach o różnej 

liczbie zatrudnionych 

Wielkość przedsię-

biorstwa  

(l. zatrudnionych) 

Rodzaj przedsię-

biorstwa 

Liczba 

podmiotów 

Udział kapitału własnego 

w strukturze finansowa-

nia (%) 

Średnia 

 1–4 SO lub OFPDG 119 87,8  

 SK* 6 86,4    87,6 

 5–9 SO lub OFPDG 44 83,9  

 SK 7 76,6 82,9 

10–19 SO lub OFPDG 40 86,9  

 SK 3 73,2 86,0 

20–49 SO lub OFPDG 16 76,7  

 SK 16 71,2 73,9 

50–249 SO lub OFPDG 5 69,8  

 SK 25 71,1 70,1 

Łącznie SO lub OFPDG 224 85,4  

 SK 58 73,5 – 

 Razem 282 83,1 – 

* SO – spółka osobowa, OFPDG – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, SK – 

spółka kapitałowa 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jedynie podmioty gospodarcze zatrudniające od 10 do 19 pracowników wyła-

mały się z tego trendu. Podobnie twierdząco należałoby odpowiedzieć na pytanie 

dotyczące struktury kapitału w spółkach kapitałowych i osobowych. W każdej  

z badanych grup oprócz przedsiębiorstw największych, to małe firmy dwukrotnie 

opodatkowane podatkiem dochodowym charakteryzowały się większym udziałem 

długu w strukturze finansowania. Należy zwrócić uwagę, że ta różnica nie była 

znacząca i wynosiła od 13,7% w przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 19 

pracowników, do 1,3% w przedsiębiorstwach największych. 

Podobną analizę przeprowadzono na podstawie innego podejścia do pomiaru 

wielkości przedsiębiorstwa. Jeśli wziąć pod uwagę nie liczbę zatrudnionych 
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a wielkość rocznego obrotu to wnioski przedstawione w poprzednim akapicie nie są 

już takie oczywiste, przynajmniej w odniesieniu do pytania drugiego.  

 
Tabela 2 

Wpływ formy organizacyjno-prawnej na strukturę kapitału w przedsiębiorstwach osiągają-

cych różny poziom rocznego obrotu 

Wielkość przedsię-

biorstwa (obrót 

roczny w mln zł) 

Rodzaj przedsię-

biorstwa 

Liczba 

podmiotów 

Udział kapitału własnego w 

strukturze finansowania 

(%) 

Średnia 

do 0,5 
SO lub OFPDG 75 89,0  

SK* 3 85,7 88,9 

0,5–1,5 SO lub OFPDG 32 79,3  

 SK 4 87,7 80,3 

1,5–3,0 SO lub OFPDG 23 71,7  

 SK 9 80,4 74,1 

3,0–10,0 SO lub OFPDG 11 80,4  

 SK 10 66,1 74,3 

powyżej SO lub OFPDG 11 71,6  

10 mln SK 18 73,0 72,5 

Łącznie 
SO lub OFPDG 152 82,8  

SK 44 75,7 – 

 Razem 196 81,3 – 

* SO – spółka osobowa, OFPDG – osoba fizyczna prowadząca działalność gospo-

darczą, SK – spółka kapitałowa 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Jeśli idzie o pytanie pierwsze, to faktycznie skala zadłużenia firm rośnie wraz 

ze wzrostem przedsiębiorstwa. Z tej tendencji delikatnie wyłamują się jedynie 

przedsiębiorstwa o obrotach od 3 do 10 mln zł.  Trudno natomiast zweryfikować 

tezę drugą. Okazuje się bowiem, że jedynie dla dwóch przedziałów obrotów, tj. do 

0,5 mln zł oraz od 3,0 mln zł do 10 mln zł spółki kapitałowe w większym stopniu 

stosują dług niż przedsiębiorcy wykorzystujący inne formy organizacyjno-prawne. 

W pozostałych trzech przedziałach to spółki osobowe i osoby fizyczne, prowadzące 

działalność gospodarczą w większym stopniu korzystały z kapitału obcego. Wyniki 

te nie pozwalają zatem twierdząco odpowiedzieć na drugie pytanie.  

 

 

Podsumowanie 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa wraz 

ze wzrostem skali działalności zadłużają się coraz bardziej. Choć trzeba wyraźnie 

powiedzieć, że przeciętny poziom zadłużenia jest niewysoki i nie zagraża dalszemu 

funkcjonowaniu podmiotów. 

Wydaje się, że w obecnej sytuacji podwójne bądź pojedyncze opodatkowanie 

przedsiębiorstw nie ma większego wpływu na strukturę finansowania. Dane zebrane 

w tabeli 1 i 2 jedynie sugerują, że podwójne opodatkowanie może w nieznaczny 

sposób determinować strukturę kapitału firm. Niewielki wpływ podwójnego opo-
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datkowania na proporcje między kapitałem obcym i własnym wynikać może przy-

najmniej z kilku przesłanek: 

 przedsiębiorstwa sektora MŚP nie dobierają źródeł finansowania tylko i wy-

łącznie biorąc pod uwagę ich koszt, 

 istnieje przynajmniej kilka stosowanych przez przedsiębiorców sposobów 

wyprowadzania zysków z małych spółek kapitałowych, a w takiej sytuacji 

oszczędności podatkowe wynikające z zapłaty odsetek od kapitału obcego nie 

mają większego znaczenia, 

 większość małych i średnich przedsiębiorstw nie rozwija się na tyle szybko, 

żeby potrzebowały w znacznym stopniu kapitału obcego, 

 dostęp do kredytu dla wielu, szczególnie tych najmniejszych podmiotów go-

spodarczych jest ciągle utrudniony, 

 w polskich realiach brak rosnącej marginalnej stawki podatków dochodowych 

płaconych przez przedsiębiorstwa. 

Warto także zwrócić uwagę, że spora grupa właścicieli małych i średnich firm 

nie ma dylematu, przed którym zazwyczaj się stoi prowadząc działalność gospodar-

czą: wybrać spółkę kapitałową czy spółkę osobową, czyli chronić swój majątek 

prywatny, ale dwukrotnie się opodatkować czy narażać na uszczuplenie majątek 

prywatny, ale opodatkować się jednokrotnie. Wynika to z możliwości wyboru jako 

formy funkcjonowania spółki z o.o. spółki komandytowej
17

. Warto odnotować, że 

przedsiębiorcy w coraz większym stopniu korzystają z tej możliwości. Świadczy  

o tym wciąż rosnąca liczba spółek komandytowych. Na koniec 2006 roku podmio-

tów tego rodzaju było około 1400, podczas gdy w połowie 2013 roku już nieco 

ponad 11 800
18

. Większość spółek komandytowych powstaje właśnie w celu opty-

malizacji podatkowej z wykorzystaniem dodatkowo spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością. Rozwiązanie to daje możliwość jednokrotnego opodatkowania zysków  

i zabezpieczenia majątku prywatnego przedsiębiorców przed wierzycielami.  
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TAX SYSTEM AS A DETERMINANT OF CAPITAL STRUCTURE 

IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

 

Summary 
 

The issue of capital structure and its determinants in SMEs has been the subject 

of scientific debate for years. The main reason for this discussion is the problem 

with direct adoption of the theory related to large companies to the realities of  

running small business. One of the important determinant of capital structure is the 

tax system and income taxes. In this case the income of partnerships (small firms) 

and the income of limited companies (usually large enterprises but also small firms) 

is taxed in different ways. The income of partnership is taxed once while the income 
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of limited companies is taxed twice. This may induce double-taxed companies to use 

debt to a greater extent because of the benefit of the tax shield. That is why  this 

paper attempts to answer following question: Are the enterprises of similar size (size 

measured by number of employees and turnover) differing in legal forms (partner-

ships or limited companies) use the same degree of financial leverage? According to 

the result of the authors' own research, it turned out that the way of taxing (double 

taxation in case of limited companies and single in case of partnerships) does not 

significantly affect the capital structure of SMEs. By the way, the thesis that increas-

ing scale of running business requires more and more debt was confirmed. 
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