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 WSTĘP

Z ogólnej liczby 2188 tys. przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w 2011 roku 60% to 
przedsiębiorstwa jednoosobowe, 26% przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 5 osób, a tyl-
ko 0,96% przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 100 osób1. 86% przedsiębiorstw aktywnych 
na polskim rynku to przedsiębiorstwa najmniejsze. Taka struktura przedsiębiorstw jest cha-
rakterystyczna dla gospodarki rynkowej. Ciągle jednak działalność tych przedsiębiorstw 
nie zajmuje w badaniach naukowych prowadzonych w Polsce należnego im miejsca. 

Książka pt. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw MIKROFIRMA 2012, oddawana do rąk Czytelników, to kolejna publikacja z serii 
MIKROFIRMA, której celem jest – tak jak i poprzednich książek wydawanych w tej serii 
– wzbogacenie polskiego piśmiennictwa ekonomicznego o studia i analizy z zakresu dzia-
łalności przedsiębiorstw wymienionych w tytule książki.

Zbiór tych przedsiębiorstw charakteryzuje się dużą różnorodnością, a to znaczy, że 
analiza ich działalności potrzebuje coraz bardziej rozwiniętych metod teoretycznych, nie-
rzadko wymagających interdyscyplinarnej wiedzy (ekonomia, finanse, marketing, mate-
matyka, psychologia itd.). 

Niniejsza publikacja dotyczy różnych zagadnień z zakresu finansowania i oceny 
działalności przedsiębiorstw. Zawarto w niej 38 opracowań napisanych przez osoby zaj-
mujące się w swoich badaniach oraz w swojej działalności dydaktycznej najmniejszymi 
przedsiębiorstwami lub podejmujące w praktyce decyzje dotyczące działalności tych 
przedsiębiorstw. Wszystkie opracowania uzyskały w trybie tzw. recenzji niejawnej pozy-
tywne oceny. 

W imieniu zespołu redakcyjnego – pracowników Katedry Finansów Przedsiębiorstwa 
Uniwersytetu Szczecińskiego – składam podziękowania PT Autorom za przygotowanie 
artykułów zamieszczonych w książce. Gorące podziękowania składam również recenzen-
tom. 

Nie byłoby możliwe wydanie tej książki – tak jak i poprzednich publikacji z serii MI-
KROFIRMA – bez wsparcia POLSKIEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Partnera 
naszego projektu MIKROFIRMA. Dziękujemy za uzyskane wsparcie finansowe i meryto-
ryczne przede wszystkim Pani dr Barbarze Bartkowiak, Prezes Polskiej Fundacji Przedsię-
biorczości. Wyrażamy podziękowania za uzyskane wsparcie finansowe również Urzędowi 
Marszałkowskiemu oraz Biuru Informacji Kredytowej.

1 A. Fandrejewska, Działa prawie 2,2 mln firm, „Rzeczpospolita” z dnia 7–8 stycznia 2012, s. B4. 
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Dziękując wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej książki, prze-
kazuję wyrazy wielkiego szacunku i sympatii.

Szczególne podziękowania chciałabym przekazać moim współpracownikom z Kate-
dry Finansów Przedsiębiorstwa, na których pomoc mogłam zawsze liczyć.

Szczecin, luty 2012 r. Aurelia Bielawska



Kapitał ludzki 
w małych i średnich przedsiębiorstwach
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AURELIA BIELAWSKA 
Uniwersytet Szczeciński 

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE 
NA PRZYKŁADZIE RZEMIOSŁA 

Wprowadzenie 

Polski system edukacyjny jest słabo dostosowany do potrzeb gospodarki globalnie 
konkurującej i potrzeb rynku pracy1. Problemem kluczowym jest kwestia niedostosowania 
struktury podaży pracy i popytu na nią. Z jednej strony stopa bezrobocia jest coraz wyższa, 
z drugiej zaś pracodawcy mają trudności w znalezieniu kompetentnych pracowników. Ba-
dania przeprowadzone przez agencję zatrudnienia Manpower wykazały, że aż 51% polskich 
pracodawców ma problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach2. 
Niedostosowanie kompetencji osób poszukujących pracy do oczekiwań pracodawców to 
jeden z zasadniczych problemów polityki zatrudnienia wielu krajów, a ponieważ ponad 
60% pracowników zatrudnionych jest w MŚP, kwestia ta dotyczy przede wszystkim tych 
przedsiębiorstw. Problem ten został już dawno dostrzeżony przez Radę Unii Europejskiej3. 
Zalecenia Rady dotyczące organizacyjnych i merytorycznych zmian w systemie kształcenia 
zawodowego znalazły wyraz w deklaracji przyjętej na posiedzeniu w Kopenhadze w dniach 
29–30 listopada 2002 roku zwanej powszechnie „procesem kopenhaskim”. 

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest zobowiązana do uwzględnienia 
tych zaleceń w swojej polityce edukacji zawodowej. Zmierzając do zmiany polskiego sy-
stemu edukacji i dostosowania go do rekomendacji Rady Unii Europejskiej, Departament 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawił 
w 2010 roku do społecznej dyskusji opracowanie pt. Założenia projektowanych zmian 
kształcenia zawodowego i ustawicznego4. 

1 Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, praca zbiorowa, Warszawa 2010, s. 76.
2 W skali świata (badania objęły 40 tys. przedsiębiorstw z 29 krajów) najwięcej, bo aż trzy czwarte, 

pracodawców narzeka na brak doświadczenia, umiejętności lub wiedzy u kandydatów. A. Błaszczak, Nie-
dobór talentów dotyka 40 proc. firm „Rzeczpospolita” z dnia 17 listopada 2011 r., s. B4. „Z raportu pol-
skiego banku centralnego wynika, że jedynie co dziesiąty przedsiębiorca szuka ludzi w pośredniakach, bo 
nie wierzy, że urzędnicy potrafią mu znaleźć właściwą osobę”, Ubywa pracy, artykuł redakcyjny, „Gazeta 
Wyborcza” PL nr 256.7377 z dnia 3.11.2011 r. 

3 Dz. Urz. C 018, 24/01/2009 P.0006-0010, http:// eur – lex.europa.eu.
4 www.efs.men.gov.pl (21.11.2011).
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Zarówno w dokumentach Rady Unii Europejskiej, jak i w Założeniach projektowa-
nych zmian... przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) podkreśla 
się szczególne znaczenie kształcenia dualnego w realizacji drugiego trzyletniego cyklu stra-
tegii lizbońskiej5. 

Organizacja rzemiosła w Polsce ma wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemu 
kształcenia dualnego. 

Celem prezentowanego opracowania jest ocena przedstawionych przez MEN założeń 
takiego kształcenia na tle doświadczeń niemieckich i organizacji rzemiosła w Polsce. 

W opracowaniu zostaną omówione następujące kwestie: 
‒ rekomendacje Rady Unii Europejskiej dotyczące zmian w polityce kształcenia 

i szkolenia zawodowego państw członkowskich,
‒ doświadczenia dualnego systemu kształcenia zawodowego na przykładzie Nie-

miec, 
‒ doświadczenia polskiego rzemiosła w kształceniu dualnym, 
‒ ocena projektowanych zmian w systemie oświaty zawodowej w Polsce.

1. Rekomendacje Rady Unii Europejskiej dotyczące zmian w polityce kształcenia 
i szkolenia zawodowego państw członkowskich

Rada Unii Europejskiej i przedstawiciele rządów państw członkowskich zebrani 
w Radzie zatwierdzili w dniu 12 listopada 2002 roku rezolucję w sprawie promowania ści-
ślejszej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Rezolucja ta stała się 
podstawą do opracowania strategii poprawy wyników, jakości i atrakcyjności kształcenia 
oraz szkolenia zawodowego. 

W deklaracji kopenhaskiej podkreślano m.in. konieczność inwestowania większych 
środków w kapitał ludzki i kreatywność na wszystkich etapach życia człowieka. Zalecenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji 
dla uczenia się przez całe życie promują mobilność i zdobywanie nowych kompetencji przez 
całe życie, uznając to za podstawowy warunek sukcesu zawodowego poszczególnych osób 
i Europy w zglobalizowanym świecie. Jednocześnie Rada zaleca, na wszystkich poziomach 
kształcenia i szkolenia, dążenie do większej synergii między wiedzą i umiejętnościami 
z jednej strony, a kreatywnością i innowacyjnością z drugiej strony. Uznano, że kreatyw-
ność stymuluje innowacyjność i jest kluczowa dla rozwoju kompetencji osobistych, zawo-
dowych, społecznych i przedsiębiorczych. 

Zalecenia Rady dotyczą również edukacji dorosłych. W jej opinii kształcenie doro-
słych może być decydujące dla realizacji procesu kopenhaskiego, a mianowicie może pomóc 
pracownikom w starszym wieku przystosować się do nowych technologii, do zachodzących 
zmian i obniżyć dzięki temu wskaźnik bezrobocia w tej grupie społecznej. 

5 Rada Unii Europejskiej, Rada Europejska w Brukseli 13–14 marca 2008. Konkluzje prezydencji, 
Bruksela, 20 maja 2008 r. 
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Kształcenie i szkolenie zawodowe to istotne elementy procesu uczenia się przez całe 
życie, obejmujące wszystkie istniejące poziomy kwalifikacji. W dokumentach Rady pod-
kreśla się, że kształcenie zawodowe powinno być powiązane z edukacją ogólną i ze szkol-
nictwem wyższym. „Aby zaspokoić potrzeby rynku pracy, należy propagować systemy du-
alne – łączące kształcenie w instytucjach edukacyjnych i w miejscu pracy – oraz rozwijać 
szkolenie dla dorosłych w przedsiębiorstwach i w szkołach wyższych”6. 

W konkluzjach Rady podkreśla się również konieczność zachowania specyfiki kształ-
cenia i szkolenia zawodowego, wskazując jednocześnie, że jest to wspólne zadanie, które na 
wszystkich etapach procesu ściśle łączy państwa członkowskie, partnerów społecznych i or-
ganizacje sektorowe. Właściwa realizacja tego zadania jest niezbędnym warunkiem jakości 
i skuteczności edukacji zawodowej. Warunkiem powodzenia jest propagowanie kształce-
nia i szkolenia zawodowego wśród wszystkich grup społecznych uczestniczących w tym 
procesie. Czynnikiem determinującym sukces jest ścisła współpraca między kształceniem 
i szkoleniem zawodowym a rynkiem pracy. W związku z tym należy zapewnić czynny 
udział partnerów społecznych i podmiotów z sektora biznesu w przygotowaniu i wdrażaniu 
strategii kształcenia oraz szkolenia zawodowego.

2. Doświadczenia dualnego systemu kształcenia zawodowego 
na przykładzie Niemiec

Wyróżnić można dwa podstawowe systemy kształcenia zawodowego – system „szkol-
ny” i system dualny7. W tradycyjnym systemie edukacji kształcenie zawodowe odbywa 
się w szkole zawodowej, a kształcenie praktyczne w warsztatach szkolnych, laboratoriach, 
pracowniach lub w międzyszkolnych centrach kształcenia praktycznego. 

W dualnym systemie kształcenia zawodowego równolegle jest zdobywane wykształ-
cenie w przedsiębiorstwie i w szkole zawodowej, a może być również na tzw. trzecim stop-
niu (w Niemczech jest to Berufsakademie, którą, z dużym uproszczeniem, można porównać 
z polską wyższą szkołą inżynierską lub zawodową). W tym systemie kształcenie zawodowe 
jest ściśle dostosowane do oczekiwań i potrzeb pracodawców oraz pozwala uczniom na bez-
kolizyjne przejście od nauki w szkole do czynnego życia zawodowego. W Europie system 
dualnego kształcenia, realizowany w szkołach zawodowych i technicznych różnego szczeb-
la, odgrywa znaczącą rolę w wielu krajach europejskich. Szacuje się, że np. w Niemczech, 
Austrii i Szwajcarii, w krajach o najwyższej kulturze pracy, produktywności i konkuren-
cyjności, około 60% młodych ludzi przygotowuje się do zawodu w dualnym systemie wy-
kształcenia zawodowego zwanym w skrócie „das Duale Berufsausbildungssystem”. System 

6 Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie przy-
szłych priorytetów ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 
(VET), Dz. Urz. C 018, 24/01/2009 P. 0006 – 0010, http:// eur – lex.europa.eu (10.11.2011), s. 2.

7 M. Kabaj, System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji 
i wzrostu konkurencyjności. Diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształ-
cenia w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2010, s. 47–48.
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ten cieszy się popularnością również w innych krajach europejskich, np. w Czechach, na 
Węgrzech, w Holandii. W Polsce zaledwie 16% uczniów szkół zawodowych uczy się w sy-
stemie dualnym8. Zainteresowanie tą formą kształcenia wzrasta również w USA9. 

W Niemczech system kształcenia przemiennego ma długą tradycję, ma również do-
brze udokumentowane osiągnięcia, które mogą być odniesieniem dla polskiej polityki edu-
kacji zawodowej. Edukacja w Niemczech realizowana jest w systemie czterostopniowym. 
W uproszczony sposób miejsce systemu dualnego w modelu kształcenia w Niemczech moż-
na opisać następująco: 

1. Po ukończeniu czteroletniej szkoły podstawowej (Primärstufe) uczniowie mają do 
wyboru kontynuowanie nauki w szkole specjalnej (Sonderschule), szkole głównej 
(Hauptschule), w szkole realnej (Realschule), gimnazjum (Gymnasium) lub tzw. 
szkole stowarzyszonej (Gesamtschule) – Sekundärstufe I. 

2. W systemie dualnym absolwenci wszystkich rodzajów szkół spotykają się na dru-
gim stopniu kształcenia (Sekundärstufe II). Na tym etapie kształcenia mają do wy-
boru szkołę zawodową z pełnogodzinnym czasem nauki lub pobieranie nauki w sy-
stemie dualnym. System dualny nie stawia żadnych ograniczeń prawnych w kwestii 
przyjmowania uczniów do szkoły. Chcąc kontynuować edukację w trybie dualnym, 
każdy uczeń musi samodzielnie znaleźć pracodawcę skłonnego przyjąć go na prak-
tykę i zawrzeć z nim stosowną umowę. Ten etap procesu rekrutacji sprawia z re-
guły wiele trudności przyszłym uczniom. Pomoc izby przemysłowo-handlowej we 
współpracy ze szkołą, np. serwisy informacyjne, pomoc w przygotowywaniu do-
kumentów aplikacyjnych, ułatwia poszukiwanie miejsca odbycia praktyki, a ucz-
niowie mają szansę zdobycia umiejętności, które po zakończeniu edukacji ułatwią 
im poszukiwanie pracy. 

3. Czas odbywania praktyki zależy od zawodu, który uczeń zamierza zdobyć. Prak-
tyka może odbywać się trzy do czterech dni w tygodniu, a może też odbywać się 
tylko w ciągu jednego lub dwóch dni w tygodniu. Alternatywnie możliwe jest na-
uczanie w tzw. blokach, tzn. że uczniowie zdobywają wiedzę przez osiem tygodni 
tylko w szkole. Dla porównania: w Austrii w systemie kształcenia dualnego zajęcia 
teoretyczne w szkole odbywają się tylko w jednym dniu tygodniowo, a np. w Wied-
niu są zblokowane i trwają dwa miesiące w roku.

4. Ze względu na niedobór miejsc do odbywania praktyki utworzono w Niemczech das 
triale Ausbildungssystem. Ten system edukacji bazuje na idei ponadzakładowej sie-
ci kształcenia praktycznego. Zadaniem tych ponadzakładowych centrów szkolenia 
jest wyrównanie różnic w kształceniu zakładowym. Centra te są przede wszystkim 
ściśle powiązane z przemysłem metalowym i stanowią trzeci filar w wykształceniu 
dualnym. Przekazują wiadomości dotyczące nowoczesnych technik i technologii, 

8 M. Kabaj, op.cit., s. 7–15. 
9 R. Volker, US Associate Degress–Short Cycle Qualifikationen an der Schnittstelle beruflicher und 

akademischer Bildung, „Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis”, BWP – 40(2011), zeszyt 4, s. 49–52.
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które w warunkach mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających uczniów nie 
są stosowane, a stanowią część składową ramowego planu kształcenia. Idea ta to 
również realizacja w praktyce zasady kształcenia ustawicznego. Umożliwia bo-
wiem zatrudnionym pracownikom zdobycie dodatkowych kwalifikacji i specjali-
zacji istotnych z punktu widzenia małego lub mikroprzedsiębiorstwa i zachowanie 
– dzięki temu – miejsca pracy. 

Po zakończeniu szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu zawodowego. 
Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego.
I. Etap pisemny
Część pisemna egzaminu zawodowego, sprawdzająca wiedzę ogólną, wiedzę z przed-

miotów zawodowych i wiedzę o społeczeństwie, odbywa się jednocześnie w całych Niem-
czech. Zadania w części pisemnej powinny być wykonane w określonym czasie. Aby zdać 
tę część egzaminu, uczeń musi zdobyć minimum 50% punktów. 

II. Etap praktyczny
Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa najczęściej około pięciu godzin i odby-

wa się przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzą:
–  przedstawiciel pracodawcy – zakładu, w którym uczeń był zatrudniony i kształcił 

się w zawodzie,
–  przedstawiciel szkoły – nauczyciel przedmiotów zawodowych, inny niż ten, który 

uczył uczniów przystępujących do egzaminu,
–  przedstawiciel związku zawodowego – reprezentujący ucznia.
Komisja egzaminacyjna kontroluje, sprawdza i ocenia pracę według określonych kry-

teriów. Świadectwo czeladnicze potwierdzające zdanie egzaminu uczeń otrzymuje od za-
kładu pracy. 

W realizację systemu kształcenia dualnego w Niemczech zaangażowani są partnerzy 
z trzech poziomów: federalnego, regionalnego oraz z poziomu przedsiębiorstw. Najważniej-
szym uczestnikiem tego systemu jest uczeń, który sam jest odpowiedzialny za znalezienie 
przedsiębiorstwa, które zechce przyjąć go na praktykę, a w przyszłości ewentualnie zatrud-
nić. Jego obowiązkiem jest uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz 
zdanie egzaminu zawodowego. 

Centralnymi organami państwowymi zaangażowanymi w proces dualnego kształce-
nia zawodowego są dwa resorty: Ministerstwo Badań i Edukacji oraz Ministerstwo Pra-
cy i Gospodarki. Odpowiedzialnością państwa na poziomie federalnym jest ustanowienie 
ogólnych zasad dotyczących organizacji procesu edukacji. Zasady te są sformułowane 
w Ustawie o szkoleniu zawodowym. 

Ważną rolę w edukacji odgrywają także izby finansowo-handlowe oraz izby rzemieśl-
nicze. Zadaniem izb jest certyfikowanie kwalifikacji, czyli opracowywanie wytycznych 
co do kształcenia oraz zawartości programów nauczania w danym zawodzie. Plan praktyk 
musi być kompatybilny z programem szkolnym i wymaga dobrej koordynacji czasowej. 
Izby przeprowadzają też egzaminy zawodowe, powołują komisje egzaminacyjne i wydają 
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stosowne certyfikaty i świadectwa, egzekwując w ten sposób krajowe standardy kształce-
nia. W praktykach uczestniczą uczniowie powyżej 16. roku życia i nie ma górnej granicy 
wieku określającej możliwość rozpoczęcia nauki zawodu. Jedynym warunkiem jest znale-
zienie pracodawcy, który będzie gotów przyjąć kandydata na praktyki. Warto zauważyć, 
że w czasie ostatnich 40 lat poziom wykształcenia absolwentów dualnego systemu kształ-
cenia zawodowego znacznie się podniósł. Co szósty uczeń posiada świadectwo dojrzałości 
uprawniające go do studiowania.

Największe mankamenty niemieckiego modelu kształcenia zawodowego to brak wy-
starczającego popytu na praktyki wśród firm i trudności w zapewnianiu równości szans 
uczniów w dostępie do nich. Firmy preferują uczniów szkół realizujących program nauki 
kończący się maturą lub już legitymujących się maturą i podejmujących studia oraz absol-
wentów szkół wyższych chcących nauczyć się zawodu. Nie mają więc wystarczającej liczby 
miejsc praktyk dla uczniów szkół zawodowych oraz uczniów z grup o szczególnych potrze-
bach (np. dla osób niepełnosprawnych). 

3. Doświadczenia polskiego rzemiosła w kształceniu zawodowym 

Nauka zawodu w rzemiośle to znana od lat forma zdobywania umiejętności i kwa-
lifikacji zawodowych realizowana przede wszystkim na poziomie zasadniczej szkoły za-
wodowej. W procesie tym, poza organizacjami rzemiosła, jak cechy, izby rzemieślnicze 
i Związek Rzemiosła Polskiego, najważniejszą rolę odgrywają zakłady rzemieślnicze, mi-
kro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To właśnie one obok działalności gospodarczej tra-
dycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów. Rzemiosło to w Polsce jedyny samorząd gospo-
darczy, który spełnia funkcję publiczną, jaką jest kształcenie pracowników młodocianych 
odbywających naukę zarówno w formach szkolnych, jak i pozaszkolnych10. Czynnikiem 
istotnie odróżniającym rzemiosło od pozostałych zakładów MŚP jest system przygoto-
wania zawodowego11. Rzemiosło dysponuje własnym niezależnym systemem nadawania 
tytułów kwalifikacyjnych – czeladnika i mistrza – funkcjonującym na podstawie ustawy 
o rzemiośle12. Celem nauki zawodu jest zdobycie przez ucznia umiejętności praktycznych 
i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych zdo-
bytych podczas egzaminu czeladniczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 12 października 2005 roku w sprawie egzaminów na tytuły 
czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rze-
mieślniczych13. Komisji takich jest w całym kraju około tysiąca, w ich skład wchodzi około 

10 Protest rzemiosła województwa łódzkiego związany z planowaną reformą szkolnictwa zawodowego, 
Izba Rzemieślnicza w Łodzi, http://www.irlodz.home.pl (23.02.2010).

11 G. Dębicka-Ozorkiewicz, Model organizacji i finansowanie rzemiosła w Polsce (na przykładzie wo-
jewództwa opolskiego), praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 35.

12 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, DzU 2002, nr 112, poz. 979, t.j. DzU 2011, nr 205, 
poz. 1206. 

13 DzU 2005, nr 215, poz. 1820. 



17Dualny system kształcenia zawodowego w Polsce na przykładzie rzemiosła

ośmiu tysięcy fachowców. Cechą rzemieślniczego systemu potwierdzania kwalifikacji jest 
organizowanie egzaminów poza macierzystym zakładem kandydata i bez udziału w komisji 
jego mistrza szkolącego. Regulamin egzaminowania zobowiązuje do wyłączania z zespołu 
egzaminującego osób związanych z kandydatem powinowactwem, pokrewieństwem albo 
stosunkiem pracy. W pracach komisji uczestniczą przede wszystkim osoby ze środowiska 
rzemieślniczego, posiadające odpowiednie przygotowanie z dziedziny metodyki egzami-
nowania, ponadto nauczyciele szkół zawodowych, wykładowcy z zakładów doskonalenia 
zawodowego. Doświadczenia komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych potwierdzają 
słuszność stosowanych przez nie metod14. Komisje egzaminacyjne czeladniczo-mistrzow-
skie przeprowadzają rocznie z wynikiem pozytywnym około 4,4 tys. egzaminów mistrzow-
skich i około 53 tys. egzaminów czeladniczych. Podczas sesji egzaminacyjnej jest od 5% 
do 15% ocen negatywnych15. Ważnym elementem systemu egzaminowania jest jednolitość 
wymagań stawianych kandydatom. W Polsce brakuje, na poziomie wykształcenia zawo-
dowego, ogólnokrajowych standardów zawodowych i egzaminacyjnych. Rozwiązanie tego 
problemu w ramach rzemiosła należy więc uznać za znaczne osiągnięcie organizacji rze-
mieślniczych. 

Pracodawcy, a zwłaszcza przedstawiciele rzemiosła, dobrze znają rynek pracy – jego 
potrzeby, oczekiwania w zakresie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowników 
oraz absolwentów (potencjalnych pracowników). Są dobrze zorientowani nie tylko w za-
kresie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, ale także w przyczynach tego stanu rzeczy 
i możliwościach zapobiegania brakowi równowagi na rynku pracy w zakresie popytu na 
pracę i jej podaży. Ponadto mikro i małe przedsiębiorstwa (w tym zakłady rzemieślnicze) 
odgrywają ważną rolę na lokalnych rynkach pracy. Przedsiębiorstwa te zapewniają możli-
wość praktycznej nauki zawodów najbardziej odpowiadających potrzebom i wymaganiom 
stale zmieniającego się rynku pracy, zapewniają zatrudnienie i możliwość samozatrudnie-
nia ich właścicielom, a ponadto są dostawcami wysokiej jakości produktów i usług, czę-
sto o unikatowym charakterze. Obecnie obserwowane zmiany na rynku pracy podkreślają 
jeszcze wyraźniej rolę kształcenia zawodowego dla właściwego funkcjonowania i rozwoju 
gospodarki. W Polsce już od wielu lat przedsiębiorstwa mają najwięcej trudności z po-
zyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników fizycznych, w tym spawaczy, 
ślusarzy, hydraulików, elektryków. Wśród najbardziej deficytowych specjalistów są też in-
żynierowie, operatorzy produkcji oraz technicy16.

Sieć organizacji rzemiosła jest jedyną, która w kwestii kształcenia zawodowego i po-
twierdzania kwalifikacji ma zarówno wielowiekowe doświadczenia, jak też obecnie sto-
sowne regulacje prawne. Rzemiosło ma istotny wkład w rozwój polskiej kultury edukacji 
zawodowej.

14 G. Dębicka-Ozorkiewicz, op.cit., s. 39. 
15 G. Dębicka-Ozorkiewicz, op.cit., s. 38.
16 A. Błaszczak, op.cit.
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Efektem wieloletniej działalności organizacji rzemiosła w warunkach różnych syste-
mów ustrojowych, społecznych, prawnych, gospodarczych i ekonomicznych jest system 
egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Rzemiosło dysponuje własnym systemem na-
dawania tytułów kwalifikacyjnych – czeladnika i mistrza – funkcjonującym na podstawie 
ustawy o rzemiośle. Oparty jest on na idei doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez 
nabywanie kwalifikacji zawodowych w procesie pracy. Od lat działalność ta realizowana 
jest przy akceptacji resortu edukacji, co tylko potwierdza fakt, że jest to system sprawdzony 
i efektywny. 

Efektywność organizacji kształcenia zawodowego w trybie dualnym jest mierzona 
dopasowaniem liczby osób, które chcą się uczyć i odbyć praktyki w danym zawodzie, do 
liczby przedsiębiorstw oferujących miejsca praktyk w tym zawodzie, a także za pomocą 
liczby osób efektywnie wchodzących na rynek pracy po ukończeniu nauki.

G. Dębicka-Ozorkiewicz przeprowadziła w latach 2005–2008 badania ankietowe, ma-
jące na celu ustalenie stanu zatrudnienia absolwentów nauki rzemiosła w województwie 
opolskim. Badaniami objęto łącznie 1920 czeladników i 123 mistrzów. Wyniki tych badań 
wykazały, że w 2005 roku spośród 1183 czeladników objętych badaniami 85% pracowało 
już w chwili kończenia nauki. 81,6% absolwentów z grupy niezatrudnionych deklarowało, 
że zamierzają szukać zatrudnienia poza krajem. W kolejnych latach liczba osób pracujących 
lub mających zagwarantowaną pracę w chwili składania egzaminu wynosiła również ponad 
85%. W przypadku osób, które uzyskały tytuł mistrza w wyuczonym zawodzie, sytuacja 
przedstawiała się jeszcze korzystniej, ponieważ prawie 100% pracowało, i to w wyuczonym 
zawodzie. Dla porównania – w lipcu 2005 roku nie miało pracy aż 35,3% Polaków poniżej 
25 roku życia17. 

System edukacji zawodowej realizowanej przez organizacje rzemieślnicze wykazuje 
pewne podobieństwo do organizacji systemu dualnego kształcenia zasadniczego zawodo-
wego (Sekundärstufe II). Podobieństwo to wynika w części z długoletniego doświadczenia 
we wdrażaniu systemu edukacji zawodowej, ewolucji tego systemu zarówno w Polsce, jak 
i w Niemczech, a także z doświadczeń wynikających ze współpracy międzynarodowej. Od 
1995 roku Związek Rzemiosła Polskiego w porozumieniu z Centralnym Związkiem Rze-
miosła Niemieckiego (Zentralverband des Deutschen Handwerks – ZDH) realizuje program 
doskonalenia przewodniczących polskich komisji egzaminacyjnych. Od 1 maja 2011 roku 
ZDH oferuje możliwość kształcenia zawodowego obywatelom krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej.

4. Ocena projektowanych zmian w systemie oświaty zawodowej w Polsce

Komparacja niemieckiego systemu edukacji z systemem polskim jest trudna. W Niem-
czech od osiemdziesięciu lat budowany jest dualny system edukacji, uznający praktykę 

17 K. Niklewicz, Młodzi Polacy bardzo bez pracy, „Gazeta Wyborcza” z 3 września 2005 r., s. 1.
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odbywaną w przedsiębiorstwie za filar wykształcenia równoważny z wykształceniem 
zdobywanym w szkole. Tymczasem w Polsce – od początku 2000 roku – zmierzano do 
przebudowy szkolnictwa zawodowego i oparcia go na szerokoprofilowym, integralnie połą-
czonym z wykształceniem ogólnym kształceniu w liceum profilowanym oraz w dwuletnich 
szkołach zawodowych, dających przygotowanie w zawodzie o szerokim profilu. Pojawiały 
się również wypowiedzi zachęcające do całkowitej likwidacji zasadniczych szkół zawodo-
wych18. Badania przeprowadzone przez G. Dębicką-Ozorkiewicz wykazały, że szczególnie 
niekorzystnie oceniane jest rzemiosło. Nauka zawodów rzemieślniczych postrzegana jest 
przez społeczeństwo jako forma przestarzała, a młodzież ucząca się zawodu rzemieślnicze-
go jako młodzież tzw. niepełnowartościowa19. 

W Polsce powstała ogólna atmosfera deprecjacji, ośmieszania szkół zawodowych. Ce-
lem systemu edukacji wdrażanej w Polsce od roku 2000 było dążenie, aby wykształcenie 
średnie poświadczone egzaminem maturalnym zdobywało około 80% młodych Polaków, 
pozostałe zaś 20% młodzieży kończyło szkoły zawodowe20. Przystąpienie do Unii Europej-
skiej nakłada na Polskę m.in. obowiązek realizacji założeń strategii kopenhaskiej, w której 
pokreślono ważną rolę edukacji dualnej. Przełamanie monopolu nauczania przez szkoły, 
począwszy od szkół zawodowych, a skończywszy na uczelniach, wydaje się warunkiem ko-
niecznym, choć nie wystarczającym, aby obniżyć stopę bezrobocia i podwyższyć zdolność 
polskiej gospodarki do konkurowania. 

Opracowanie pt. Założenia projektowanych zmian kształcenia zawodowego przygo-
towane przez MEN to dokument mogący zainicjować istotne zmiany w polskiej polityce 
kształcenia zawodowego. To próba zmiany poglądów społeczeństwa na absolwentów szkół 
zawodowych. Wielokrotnie pisząc o edukacji łączącej teorię z praktyką, wspomina się, że 
powinna to być szkoła pozytywnego wyboru. To zbyt mało. System kształcenia dualnego 
powinien stwarzać możliwość kontynuowania nauki, począwszy od zasadniczej szkoły za-
wodowej, a skończywszy na szkole wyższej. Wzorem organizacji rzemieślniczych należy 
budować spójny system kształcenia dualnego, z ujednoliconymi w całym kraju programami 
nauczania, przeprowadzania praktyk i egzaminowania. 

Na temat kształcenia dualnego istnieje wiele publikacji prezentujących zalety i wady 
tego systemu zdobywania wiedzy. W Szwajcarii, Austrii i Niemczech jako największy 
problem w rozwoju tego systemu kształcenia wymieniana jest trudność w zdobywaniu do-
świadczenia w przedsiębiorstwach. Sposobem na to, aby przeszkoda ta nie stała się barierą 
w rozwoju tej formy kształcenia w Polsce, jest włączenie przedsiębiorców, rzemieślników 
oraz przyszłych pracodawców w tworzenie programów. Brak udziału przyszłych praco-

18 H. Świda-Zaremba, Sąd nad zawodówką, „Gazeta Wyborcza” (magazyn) z 21 listopada 2001 r., s. 2.
19 G. Dębicka-Ozorkiewicz, op.cit., s. 45.
20 MEN, Reforma systemu edukacji – szkolnictwo ponadgimnazjalne projekt MEN, Warszawa, kwiecień 

2000, s. 5–6. Tekst opracowano na podstawie tzw. Pomarańczowej książeczki (Reforma systemu edukacji, 
projekt MEN 1998) oraz Niebieskiej książeczki (Reforma systemu edukacji szkolnictwo ponadgimnazjal-
ne, projekt MEN Warszawa, kwiecień 2000).
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dawców w opracowywaniu Założeń projektowanych zmian... powoduje ich niezadowolenie 
i raczej nie rokuje dobrej współpracy w przyszłości21.

W opracowaniu MEN zbyt mało uwagi poświęcono problemowi praktyk uczniow-
skich. Twórcy założeń nie uwzględnili faktu, że przedsiębiorcy przyjmujący uczniów na 
praktykę, a później zatrudniający ich w swoim przedsiębiorstwie to jeden z trzech filarów 
systemu kształcenia dualnego. Jak wskazują doświadczenia niemieckie, ich udział w pro-
cesie tworzenia tego systemu warunkuje powodzenie tej formy kształcenia. Przedsiębiorcy 
powinni aktywnie uczestniczyć zarówno w opracowywaniu programu, jak i formy odby-
wania praktyk (np. trzy dni w tygodniu czy raczej w formie zblokowanej itd.). W opracowa-
niu brakuje wskazania, że sami uczniowie powinni zabiegać o miejsce odbywania praktyki 
i zdobywać w ten sposób umiejętności przydatne w przyszłości. Dzięki temu nawiązana 
zostałaby współpraca między przyszłym praktykantem i być może pracownikiem. W opra-
cowaniu MEN brakuje kompleksowego ujęcia edukacji w trybie dualnym, modelu kształce-
nia przemiennego na wszystkich stopniach nauczania. 

Koncepcja kształcenia przedstawiona przez MEN pomija problem certyfikacji, nie 
wspomina się o standaryzacji ocen, prawnym nadzorze nad przebiegiem przygotowania za-
wodowego młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego 
oraz o zasadach przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. 

DUAL SYSTEM OF VOCATIONAL EDUCATION IN POLAND 
ON THE EXAMPLE OF CRAFTSMANSHIP

Summary

The article presents the main European Commission recommendations on vocational training. 
It also presents the experience of the German dual training and experience of Polish craft in this area. 
The article ends MNE project evaluation of changes in vocational training in Poland.

Translated by Aurelia Bielawska 

21  Protest rzemiosła województwa łódzkiego związany z planowaną reformą szkolnictwa zawodowego, 
Izba Rzemieślnicza w Łodzi, Łódź, http://www.irlodz.home.pl (23.02.2010).
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POSTRZEGANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ STUDENTÓW

Wprowadzenie

Dyskusja nad fenomenem przedsiębiorczości w polskiej gospodarce rozpoczęła się 
wraz z procesem transformacji i z różnym nasileniem toczy się nadal. Wciąż podejmowa-
ne są próby wprowadzania ułatwień dla działalności gospodarczej i wciąż przedsiębiorcy 
uważają, że władza nie rozumie specyfiki funkcjonowania firm. Przez wiele lat panowało 
w społeczeństwie przekonanie, że prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga szczególnych 
umiejętności, a sukces rynkowy tak naprawdę nie zależy od starań właściciela, ale od tego, 
jak dobrze potrafi on omijać przepisy prawa, czy ma tzw. znajomości oraz układy. Chyba 
najbardziej negatywny obraz właścicieli firm ukształtował się w świadomości osób zatrud-
nionych w sektorze prywatnym, które doświadczyły takich sytuacji, jak: praca bez należne-
go wynagrodzenia, zatrudnienie w szarej strefie czy też niedotrzymywanie umów ze strony 
pracodawców. Tego rodzaju patologie były i nadal są bardzo istotnym czynnikiem kształ-
tującym obraz przedsiębiorcy w świadomości społecznej. Ostatnie lata przyniosły w tej 
dziedzinie znaczące zmiany. Głównie dlatego, że wiele osób, które znalazły się w sytuacji 
bezrobocia, stanęło przed koniecznością podjęcia działalności na własny rachunek. Wciela-
nie się w rolę przedsiębiorcy, nawet jeśli nie kończy się sukcesem, na trwałe zmienia sposób 
postrzegania właścicieli firm. Przedsiębiorca staje się zatem nowym zawodem, który bywa 
wykonywany przez osoby o różnym poziomie wykształcenia, zróżnicowanych kwalifika-
cjach, doświadczeniach zawodowych oraz różnych cechach osobowościowych. 

Stosowanie terminu przedsiębiorczy już dawno przestało ograniczać się jedynie do 
ludzi, ale mówi się też o przedsiębiorczej firmie, przedsiębiorczej instytucji oraz przedsię-
biorczym regionie. Za każdą z tych konstrukcji stoi człowiek ze swoim bagażem doświad-
czeń rodzinnych i zawodowych, kwalifikacji i cech osobowości, które zdecydują o tym, 
czy w stosunku do jego tworów można użyć sformułowania przedsiębiorcze. W wielu 
obszarach polityki państwa, w tym również w zakresie kształtowania systemu edukacji, 
konieczne są dzisiaj trudne decyzje dotyczące nadawania im kształtu pożądanego przez go-
spodarkę. Właściciel firmy to taki zawód, na który zawsze występować będzie zapotrzebo-
wanie, dlatego ważna jest analiza czynników wpływających na podejmowanie działalności 
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gospodarczej przez ludzi młodych i uwzględnianie wyników tejże analizy w programach 
edukacyjnych realizowanych na różnych szczeblach systemu edukacji. 

W artykule zostały krótko zaprezentowane wyniki badań pilotażowych przeprowa-
dzonych w 2010 roku, które miały na celu pozyskanie wstępnych informacji na temat sposo-
bu postrzegania działalności gospodarczej jako ścieżki realizacji kariery zawodowej przez 
studentów. Badania przeprowadzone wśród studentów są częścią szerszych badań obejmu-
jących różne grupy społeczne i instytucje, które są związane z percepcją przedsiębiorców 
i działalności gospodarczej w społeczeństwie.

1.  Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz bariery ich działalności

Kryteria definiowania przynależności do sektora MSP dzielą się na ilościowe i jakoś-
ciowe. Te ilościowe są powszechnie znane, gdyż zawiera je ustawa o swobodzie działalności 
gospodarczej i są zgodne z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej1. Przyjmuje się tutaj 
przede wszystkim liczbę zatrudnionych pracowników, roczny obrót, całkowity bilans rocz-
ny. Są to kryteria mierzalne, zgodnie z którymi łatwo jest mierzyć i klasyfikować firmy. 
Inaczej wygląda to z perspektywy czynników jakościowych.

Definicje oparte na kryteriach jakościowych wykorzystywane są do celów poznaw-
czych i analitycznych. Dlatego też główne zastosowanie znajdują przede wszystkim w ba-
daniach naukowych. Z najpopularniejszych kryteriów jakościowych wynikają takie cechy 
charakterystyczne małych firm, jak: właściciel posiada istotny udział w zarządzaniu przed-
siębiorstwem, wszelkie decyzje pozostają w ręku jednej osoby lub niewielkiej grupy osób, 
sposób finansowania rzadko opiera się na wykorzystaniu rynku kapitałowego, sporadyczne 
przypadki zatrudniania specjalistów ze względu na wysokie koszty, firma jest podstawą 
egzystencji właściciela i jego rodziny, niezależność finansowa od dużych przedsiębiorstw, 
chociaż funkcjonują również małe firmy jako dostawcy dla dużych jednostek2. Obserwuje 
się nastawienie właścicieli na samodzielne finansowanie rozwoju. Często występującym 
zjawiskiem w tym sektorze jest przenoszenie cech osobowościowych właściciela na firmę, 
którą zarządza, z którą się utożsamia oraz na zarządzanie którą przez inną osobę niechętnie 
się zgadza. Takie przedsiębiorstwa jednak szybko reagują na zmiany w otoczeniu i w razie 
potrzeby skracają etap rozwoju i wprowadzania produktu3.

Jest wiele czynników zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i społecznym, które 
przyczyniły się do nowego postrzegania przedsiębiorczości i znaczenia MSP. Do najważ-
niejszych należą: powrót do indywidualizmu i samodzielności jednostek, większa determi-
nacja obywateli do tworzenia i utrzymywania miejsc pracy dla samych siebie, prywatyzacja 

1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6.08.2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne ze wspólnym rynkiem.

2 Por. I. Janiuk, Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji 
europejskiej, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2004, s. 16–17.

3 T. Markowski, Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. 
UŁ, Łódź 2001, s. 117.
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przedsiębiorstw państwowych, która umożliwiła prywatnej inicjatywie dostarczanie usług 
na wyższym poziomie. Przedsiębiorcy stali się także katalizatorami w procesach transfor-
macji stagnacji gospodarczej4, wciąż „wymuszają” prawno-organizacyjne zmiany dosto-
sowujące regulacje prawne oraz formy instytucji do potrzeb zmieniającego się otoczenia 
gospodarczego5.

Niezależnie od różnorakich uwarunkowań ekonomicznych i pozaekonomicznych 
specyficznych dla każdego kraju MSP odgrywają niezwykle ważną rolę w kwestiach gos-
podarczych, na przykład w generowaniu nowych miejsc pracy. Dzięki temu rozwiązują 
jeden z najtrudniejszych gospodarczych i społecznych problemów krajów, jakim jest bez-
robocie. MSP gospodarują oszczędnie, ale zarazem produktywnie. Wydajniej wykorzystu-
ją kapitał, oszczędności, dostępną infrastrukturę techniczną, zasoby ludzkie i naturalne 
oraz przedsiębiorczy talent. Wynikiem tego jest dostarczanie na rynek dóbr i usług po 
niższych cenach, często także niższej jakości, co jednak odpowiada zapotrzebowaniu 
społeczeństwa mniej zamożnego, innowacje i unowocześnianie struktury przemysłowej. 
MSP często są ważnym źródłem wynalazków, są wydajne w dziedzinie innowacji, wpro-
wadzają je po niższych kosztach. Małe innowacyjne firmy działające w otoczeniu wyso-
kich technologii często tworzą i kształtują nowe dziedziny wytwórczości, nowe gałęzie 
przemysłu. Takie przedsiębiorstwa określane są mianem „gazele”, czyli szybko rosnące, 
tworzące nowe miejsca pracy6. 

Rozwój przedsiębiorczości w Polsce napotyka niestety liczne ograniczenia i barie-
ry. W praktyce gospodarczej i literaturze przedmiotu dotyczącej funkcjonowania małych 
i średnich przedsiębiorstw można spotkać różne klasyfikacje. Jedna z nich uznaje za naj-
większe następujące bariery działania firm:

– rynkowe – ogół niekorzystnych zjawisk związanych z rynkowym otoczeniem pod-
miotów, zwężeniem rynków zbytu, naciskiem konkurencji, dostępnością dostaw-
ców, powiązaniami kooperacyjnymi, 

–  finansowe – związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności, niskimi 
zasobami kapitałowymi, wysokimi kosztami pozyskiwania funduszy ze źródeł ze-
wnętrznych, 

– prawnopodatkowe – dotyczące ilości i zmienności regulacji prawnych, w tym głów-
nie regulacji prawa pracy, procedur administracyjnych, kompetencji urzędników, 
długiego czasu oczekiwania na decyzje, braku stabilnej polityki wobec MSP, 

– innowacyjno-technologiczne – dotyczące przestarzałego parku maszynowego 
i trudności w dostępie do nowych technologii,

4 K. Matusiak , M. Mażewska, Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, s. 7–8.

5 Leksykon zarządzania, red. A. Olczak, I. Kołodziejczyk-Olczak, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2005, 
s. 241–242.

6 Por. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa–Łódź 2001, s. 116–117.
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– informacyjne – związane z problemami technicznymi, finansowymi i organizacyj-
nymi, a także z dostępem do informacji, związane z wewnętrznymi procedurami 
zarządzania, a więc z szerokim zakresem obowiązków i niskim stopniem specjali-
zacji kadry kierowniczej oraz z trudnościami w pozyskaniu nowych pracowników, 
brakiem wiedzy, umiejętności i kompetencji7. 

Wśród innych popularnych klasyfikacji można wymienić bariery: prawne, ekono-
miczne, zarządzania, edukacyjne oraz społeczne.

Bariera prawna związana jest głównie z niezrozumiałymi i niestabilnymi przepisami 
prawa. Takie cechy systemu prawnego powstrzymują przed zakładaniem przedsiębiorstw 
w Polsce potencjalnych polskich właścicieli firm oraz wielkie zagraniczne korporacje8. 
Również w polskim systemie podatkowym występuje duża częstotliwość zmian. To powo-
duje, że wiele małych podmiotów nie jest w stanie nadążyć za tymi zmianami, a korzystanie 
z usług wyspecjalizowanych jednostek w tej dziedzinie jest bardzo kosztowne9.

Bariera ekonomiczna przejawia się głównie w braku spójnej i skutecznej polityki pań-
stwa wobec MSP, ograniczonymi możliwościami pozyskiwania kapitału (zwłaszcza na in-
westycje), dużym udziałem kosztów pracy spowodowanym wysokością składek na ubezpie-
czenie społeczne, represyjną i niestabilną polityką fiskalną oraz wzrastającą konkurencją10. 
Wiele małych firm ma opóźnienia w płaceniu należności, co wywołuje łańcuch zahamowań 
finansowych w kolejnych firmach11.

Bariera zarządzania znajduje wyraz w nieznajomości zasad i braku systemu kształce-
nia w zakresie przedsiębiorczości oraz trudnościach organizacyjnych związanych z tworze-
niem przedsiębiorstw, a bariera edukacyjna wynika z nieadekwatnych programów naucza-
nia w szkołach, które powodują nieumiejętność wykorzystania informacji z otoczenia, brak 
skłonności do ciągłego kształcenia się oraz mało efektywny system gromadzenia informa-
cji gospodarczych i dostępu do nich12.

Pomimo występowania barier i trudności w rozwoju sektora MSP stale wydłuża się 
okres działalności firm13.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarki 
polskiej. Pokazują to takie wielkości, jak: liczba zarejestrowanych i aktywnych przedsię-
biorstw, liczba pracujących, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia oraz sytuacja finan-

7 A. Skowronek-Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wyd. C.H. Beck, 
Warszawa 2007, s. 11.

8 Małe i średnie przedsiębiorstwa – szkice o współczesnej przedsiębiorczości, red. T. Łuczka, 
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 32–33.

9 K. Malik, Stymulanty i de stymulanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Rola małych 
i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, red. R. Kośmider, Oficyna Wydawnicza Impuls, 
Kraków 2000, s. 32.

10 Por. Małe i średnie przedsiębiorstwa – szkice..., s. 32–39.
11 I. Steinerowska-Streb, Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomika i Organiza-

cja Przedsiębiorstwa” 2006, nr 8, s. 27.
12 Por. Małe i średnie przedsiębiorstwa – szkice..., s. 32–44.
13 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 116–117.
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sowa MSP. Przedsiębiorstwa małe niezmiennie stanowią około 99% przedsiębiorstw zare-
jestrowanych w REGON, zaś średniej wielkości – blisko 1%14. 

2. Badanie zawodowych preferencji studentów ze szczególnym uwzględnieniem 
zawodu przedsiębiorcy

Jakkolwiek docenia się znaczenie rozwoju przedsiębiorczości dla gospodarki, w tym 
w szczególności dla rynku pracy, przedsiębiorca wciąż jednak znajduje się na dalekiej po-
zycji w rankingu najbardziej poważanych zawodów w Polsce. Prestiż zawodowy to dobro 
pożądane i cenione niemal w każdym społeczeństwie. Nie bez powodu marzeniem wielu 
maturzystów są studia prawnicze czy medyczne, które od lat cieszą się szczególną estymą. 
W tych przypadkach gratyfikacja w formie poważania okazuje się cenniejsza niż zarobki. 
Fenomen prestiżu polega również na tym, że poziom szacunku żywionego do konkretnych 
grup zawodowych jest raczej stabilny i podobny we wszystkich grupach społecznych15. 
W badaniu prestiżu zawodów przeprowadzonym przez CBOS w styczniu 2009 roku, w któ-
rym to prestiż został zdefiniowany jako subiektywne poważanie konkretnego zawodu, na 
33 przebadane zawody przedsiębiorca znalazł się dopiero na 17 miejscu. Na pierwszym 
miejscu w tym rankingu znalazł się profesor uniwersytetu, ale przedsiębiorcę wyprzedziły 
także takie profesje, jak: górnik, strażak, pielęgniarka, rolnik, kierowca autobusu. Na jesz-
cze niższej pozycji uplasował się właściciel małego sklepu (również przedsiębiorca), a naj-
gorsze miejsca zajęli przedstawiciele administracji publicznej i politycy16.

Z tak niskiego prestiżu społecznego tego zawodu wynika szereg negatywnych kon-
sekwencji, np. brak zainteresowania jego wykonywaniem przez ludzi młodych. Można po-
kusić się o stwierdzenie, że dla młodych osób jest on po prostu zawodem zbyt trudnym, 
obciążonym nadmierną odpowiedzialnością, chociaż zapewne takie opinie wyrażane są 
nie na bazie własnych doświadczeń, ale na podstawie tego, czego doświadczyli inni. Jedną 
z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania takim sytuacjom jest edukacja. Powinna być 
ona skierowana do różnych grup wiekowych. 

W programach kształcenia w ramach różnych kierunków studiów, zwłaszcza tych 
z dziedziny zarządzania, przedsiębiorczość jest ich integralnym elementem. Dlatego inte-
resująca wydaje się odpowiedź na pytanie, jak różne, wspomniane wcześniej okoliczności 
kształtują opinię studentów na temat prowadzenia własnej firmy. Znajomość tych zagad-
nień jest bardzo ważna ze względu na konieczność dopasowywania kierunków kształcenia 
do potrzeb gospodarki. W tym celu w okresie luty–kwiecień 2010 roku przeprowadzono 
badania pilotażowe wśród studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

14 A. Żołnierski, Znaczenie sektora MŚP w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2009, s. 23–24.

15 G. Jabłońska, W pogoni za prestiżem, czyli najbardziej poważane zawody w Polsce, strona inter-
netowa www.rynekpracy.pl (10.09.2010).

16 Ibidem.
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-Białej. Jest ono częścią składową szerszych badań związanych z wizerunkiem przedsię-
biorcy w świadomości różnych grup społecznych. Aby zapoznać się z opinią studentów na 
omawiany temat, przeprowadzono badania ankietowe z wykorzystaniem kwestionariusza, 
który posłużył do zweryfikowania następujących zagadnień:

1. Stan wiedzy na temat przedsiębiorcy i przedsiębiorczości oraz wpływ stereotypu 
przedsiębiorcy na sposób jego postrzegania wśród studentów. Badani odpowiadali 
tutaj między innymi na pytania: Kim jest ich zdaniem przedsiębiorca? Jakie cechy 
go charakteryzują? Co to jest przedsiębiorczość?

2. Stan wiedzy praktycznej związanej z zakładaniem i prowadzeniem własnej dzia-
łalności gospodarczej. W tej części zadawano pytania: Co jest najważniejsze w pro-
cesie zakładania firmy? Jakie mogą pojawić się bariery dla działalności gospo-
darczej? Jakie są zalety posiadania własnego biznesu? Jaką minimalną kwotą, ich 
zdaniem, należy dysponować, aby założyć firmę mikro?

3. Określenie własnych aspiracji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
związanych z działalnością gospodarczą. Respondenci udzielali odpowiedzi na 
pytania o przyczyny podjęcia studiów, wyboru kierunku, wymarzoną pracę oraz 
ewentualne plany dotyczące prowadzenia własnej firmy.

W badaniach pilotażowym wzięło udział 126 studentów, niestety część kwestionariu-
szy w ogóle nie została zwrócona i jedynie 85 z nich zostało poddanych analizie. Byli to 
studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunkach: zarządzanie i marke-
ting, zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Struktura płciowa respondentów 
kształtowała się następująco: 53% stanowili mężczyźni i 47% kobiety.

Jednym z ważniejszych pytań zadanych studentom było to, które dotyczyło odpo-
wiedzi na pytanie, kim jest przedsiębiorca. Uzyskane dane pokazują (tab. 1), że przede 
wszystkim uważają oni, że jest to ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą. Kolejne ce-

Tabela 1

Zestawienie odpowiedzi respondentów na temat tego, kim jest przedsiębiorca (%)

Warianty odpowiedzi* Mężczyźni Kobiety Ogółem

Posiada duży majątek 5,88 3,53 9,41
Prowadzi działalność gospodarczą 50,59 47,06 97,65
Jeździ drogim samochodem 1,18 0,00 1,18
Posiada rozległe znajomości 34,12 18,82 52,94
Jest osobą znaną w środowisku 20 16,47 36,47
Ciężko pracuje 32,94 17,65 50,59
Zarabia duże pieniądze, marnie płacąc swoim pracownikom 11,77 5,88 17,65
Inna odpowiedź 3,53 0,00 3,53

* Respondent, udzielając odpowiedzi na to pytanie, mógł wskazać maksymalnie 4 warianty.

Źródło:  opracowanie własne.
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chy charakterystyczne przedsiębiorców to: posiadanie rozległych znajomości, umiejętność 
ciężkiej pracy oraz bycie osobą znaną w środowisku. 

Niewielu studentów uznało, że przedsiębiorcy to osoby demonstrujące swój status po-
przez to, że jeżdżą drogimi samochodami, mało istotne okazało się też posiadanie dużego 
majątku. Z innych odpowiedzi ciekawe było sformułowanie mówiące, iż przedsiębiorca to 
osoba inteligentna, rozwijająca własną firmę oraz taka, która posiada umiejętność wyszu-
kiwania i wykorzystywania szans pojawiających się na rynku. Dla studentów zatem przed-
siębiorca jest zawodem wykonywanym w sposób klasyczny – poprzez rejestrację działal-
ności gospodarczej i prowadzenie firmy. Rzadko kojarzą go z niestandardowymi formami 
i obszarami działania. Cieszy fakt, że nie kojarzą przedsiębiorcy z osobą wykorzystującą 
pracowników, ale uważają, że bez znajomości właściciele firm nie mogą funkcjonować na 
rynku. 

Aby sprawdzić, czy rzeczywiście stereotyp nie ma wpływu na opinie respondentów, 
zapytano ich, czy zgadzają się ze stwierdzeniami podanymi w tabeli 2.

Tabela 2

Lista twierdzeń, z którymi badani mogli zgodzić się lub nie

Lp. Twierdzenie

1 Przedsiębiorcą trzeba się urodzić, a więc zachowań przedsiębiorczych nie można się nauczyć
2 Bez wysokiego ilorazu inteligencji sukces przedsiębiorcy jest niemożliwy
3 Przedsiębiorcy są graczami skłonnymi do podejmowania wysokiego ryzyka. Są oni osobami 

lubiącymi ryzyko
4 Przedsiębiorcy to ludzie dążący do władzy i kontrolowania innych osób
5 Do działania motywuje przedsiębiorców tylko pieniądz. Liczą się przede wszystkim szybkie 

gratyfikacje
6 Rozpoczynanie działalności gospodarczej jest wysoce ryzykowne i najczęściej kończy się 

niepowodzeniem
7 Przedsiębiorcy pracują dłużej i ciężej niż kadra zarządzająca dużymi organizacjami

Źródło:  opracowanie własne.

Badani uznali, że przedsiębiorcy to osoby, które podejmują ryzykowne przedsięwzię-
cia (76% wskazań), pracują dłużej i ciężej niż kadra zarządzająca dużymi organizacjami 
(56%) i ponoszą tak duże ryzyko, że najczęściej ich działalność kończy się niepowodzeniem 
(52%). Zapytani o to, jakie cechy powinien posiadać przedsiębiorca, aby zwiększyć swoje 
szanse na sukces, uznali, iż są to: pomysłowość i kreatywność, umiejętność zarządzania 
zespołem ludzi, konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu oraz zdolność do podej-
mowania ryzyka. Nikt nie wskazał innowacyjności oraz wiary we własne siły jako cech 
sukcesu przedsiębiorcy. Wśród najważniejszych umiejętności, jakie powinien posiadać 
właściciel firmy w Polsce, wymieniono: umiejętność omijania przepisów, doświadczenie 
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oraz ciężką pracę. Niewielkim zainteresowaniem cieszyły się takie cechy, jak: uczciwość i 
wiedza związana z posiadanym wykształceniem. Charakteryzując znanego im właściciela 
firmy (działającego w najbliższym im otoczeniu), respondenci wskazali cechy wymienione 
w tabeli 3.

Tabela 3

Główne cechy znanego respondentom przedsiębiorcy (%)

Cecha Wskazania

Materialista, nieuczciwy, omija przepisy 17,86
Zapracowany, brak czasu dla rodziny 16,67
Przedsiębiorczy, kreatywny, konsekwentny 15,48
Doświadczony 10,71
Pomysłowy, podejmujący ryzyko 10,71
Silny i zdecydowany charakter, niezależny 8,33
Wykształcony 7,14
Zaradny 5,95
Komunikatywny 3,57
Demokrata 2,38
Szybko dostosowuje się do zmian rynkowych 1,19
Źródło:  opracowanie własne.

Polscy przedsiębiorcy są zatem, zdaniem badanych, przede wszystkim nieuczciwy-
mi materialistami, wykorzystującymi luki w przepisach prawnych dla osiągania sukcesów. 
Poza tym praca w firmie pochłania tyle czasu, że brak go dla bliskich. Tajemnica ich sukce-
su tkwi w przedsiębiorczości, kreatywności i konsekwencji. Pomaga w tym także doświad-
czenie, pomysłowość oraz silny i zdecydowany charakter. 

Badani, w swojej własnej ocenie, są osobami bardzo przedsiębiorczymi (odpowiedź 
tak i raczej tak wskazało aż 65% z nich), przy czym mężczyźni uważają się za znacznie 
bardziej przedsiębiorczych (78% wskazań w obrębie tej płci) niż kobiety (55%). Uznali 
także, że należy być przedsiębiorczym, aby osiągnąć w życiu sukces (66% ankietowanych 
udzieliło twierdzącej odpowiedzi na pytanie z tym związane). Za oznakę sukcesu zawodo-
wego uważają: zadowolenie z pracy (74% wskazań), wysokie zarobki (49%), wykonywanie 
zawodu związanego z pasją życiową (46%), szacunek współpracowników (39%), zajmowa-
nie wysokiego stanowiska w pracy (39%), praca w renomowanej firmie (25%) oraz szybki 
awans (5%). 

Aby założyć i prowadzić firmę, która osiągnie sukces rynkowy, należy, zdaniem stu-
dentów, mieć dobry pomysł (75% wskazań), dobrze znać rynek (48%), posiadać znaczną 
sumę pieniędzy (41%) oraz rozległe kontakty (39%), co sprzyja prowadzeniu działalności, 
gdyż pozwala skutecznie ograniczyć biurokrację i ominąć niekorzystne regulacje prawne. 
Na dobry początek, w opinii badanych, należy dysponować kwotą od 10 tys. do 50 tys. 
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złotych (87% wskazań). Jednocześnie stwierdzili oni, że przed podjęciem działalności na 
własny rachunek powstrzymuje ich przede wszystkim brak funduszy, brak dobrego pomy-
słu, obawa przed porażką i zawiłymi przepisami oraz niechęć do biurokracji.

Mimo tego, że studenci doceniają zalety posiadania własnego biznesu, wskazując 
takie z nich, jak: niezależność (80% wskazań), działanie według własnych planów (52%) 
oraz nienormowany czas pracy (41%), stwierdzili oni, że łatwiej jest pracować na etacie 
(87%) niż zajmować się biznesem. Studiowanie jest dla nich szansą na podjęcie dobrze 
płatnej pracy (40% wskazań), możliwością zdobycia odpowiednich kwalifikacji (27%) oraz 
pomaga im się rozwijać (21%). Tylko 7% uznało, że wyższe wykształcenie będzie pomocne 
w prowadzeniu działalności na własny rachunek, chociaż aż 49% z nich rozważa możliwość 
jej podjęcia. Tę ostatnią grupę zapytano o szczegóły związane z taką działalnością. Zesta-
wienie udzielonych odpowiedzi zawiera tabela 4. 

Tabela 4

Samoocena stopnia przygotowania respondentów rozważających założenie własnej firmy 
do podjęcia takiej działalności (%)

Pytanie Tak Nie

Czy masz pomysł na działalność gospodarczą? 83,33 16,67
Czy znasz wszystkie formalności niezbędne dla założenia własne firmy? 33,33 66,67
Czy potrafisz ocenić, jakie środki są ci niezbędne dla rozpoczęcia działalności? 64,29 35,71
Czy posiadasz takie środki? 14,81 85,19
Czy wiesz, jak zdobyć ów kapitał (jeśli go nie posiadasz)? 66,67 33,33
Czy sytuacja na rynku pracy zachęca do podejmowania działalności gospodarczej? 76,19 23,81
Źródło:  opracowanie własne.

Prawie wszyscy potencjalni przedsiębiorcy mają pomysł na własną firmę, ale wie-
lu z nich nie wie, jak ją założyć. Potrafią oszacować wielkość środków potrzebnych na 
wcielenie pomysłu w życie, ale niestety nie dysponują taką kwotą, chociaż wiedzą, w jaki 
sposób i gdzie ją zdobyć. Uznali także, że w obecnej sytuacji, jaka charakteryzuje polski 
rynek pracy (wysoka i rosnąca stopa bezrobocia), własna firma jest dobrym pomysłem na 
znalezienie miejsca na tym rynku. Dla pozostałych 51% respondentów, którzy nie chcą zaj-
mować się własnym biznesem, wymarzone miejsca pracy to: stanowisko w urzędzie (31% 
wskazań w tej grupie), jakakolwiek praca w firmie (28%) oraz stanowisko sekretarki (3%). 
Niepokojąca jest informacja o tym, że aż 28% badanych w tej grupie w ogóle nie ma spre-
cyzowanych planów dotyczących własnej przyszłości zawodowej.

Podsumowanie

Jak wynika z badań pilotażowych przeprowadzonych wśród studentów, ich wiedza 
z zakresu działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie jest imponu-
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jąca, pomimo że zarówno w programach szkół średnich, jak i szkół wyższych przewidzia-
no tematykę dotyczącą przedsiębiorczości. Takie wyniki mogą prowadzić do wniosku, że 
być może kształcenie w tym zakresie powinno zostać wprowadzone znacznie wcześniej17. 
W badaniach tych potwierdziła się również teza, że polska rzeczywistość gospodarcza jest 
bardzo specyficzna i tym samym różna od rzeczywistości innych krajów. Stąd też dorobek 
światowej literatury dotyczącej przedsiębiorczości w zakresie związanym z charaktery-
styką przedsiębiorców (na którą wpływają cechy otoczenia, w jakim przyszło im działać) 
znacznie odbiega, co do wniosków, od dorobku polskiej literatury przedmiotu. Poza tym 
wśród badanych daje się zauważyć wpływ obiegowych opinii na ich zdanie na temat przed-
siębiorców, stwierdzono także niski poziom wiedzy związanej z zakładaniem i prowadze-
niem działalności gospodarczej. Takie stwierdzenia są zaskakujące, ponieważ dostępność 
tego rodzaju wiedzy jest ogromna. Duża liczba publikacji, a także portali internetowych 
zawierających informacje na ten temat zdaje się wskazywać na sytuację odwrotną. Możli-
we, że studenci nie pozyskują takiej wiedzy, ponieważ nie jest ona dla nich interesująca lub 
wynika to z faktu, że generalnie niewiele czytają. 

Jak pokazują doświadczenia światowe, częściowo też i polskie, znacznie większe jest 
prawdopodobieństwo przetrwania i osiągnięcia sukcesu rynkowego przez te firmy, które 
powstają jako wyraz pasji ich założycieli niż w sytuacji, kiedy zakładanie firmy wynika 
z przymusu, związanego np. ze znalezieniem się trudnym położeniu wywołanym bezrobo-
ciem. Przedsiębiorca jako zawód musi zyskać większe poważanie społeczne. Wymaga to 
wiele pracy, wprowadzania szeregu zmian, a także przebudowania systemu edukacji w tym 
zakresie. Jedną z bardzo pozytywnych zmian, jakie można obserwować w ostatnim okre-
sie, jest przełamanie bariery strachu przed byciem właścicielem firmy dzięki funduszom 
strukturalnym, które finansują szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz dofinansowują 
powstawanie nowych firm. Mimo że, jak pokazują ostatnie dane, aż 80% tak powstających 
przedsiębiorstw nie przetrwało na rynku dłużej niż 18 miesięcy, to umiejętności zdobyte 
przez ich założycieli w ciągu tego okresu są bezcenne. 

17 Taką właśnie próbę kształcenia dzieci 6–8-letnich w zakresie przedsiębiorczości podjęłam w ramach 
utworzonej przeze mnie Akademii Przedsiębiorczości dla dzieci. Przyjęta przeze mnie metoda opiera się 
na cyklu baśni ekonomicznych, których tematyka nawiązuje do pojęcia przedsiębiorcy, procesu zakładania 
przedsiębiorstwa oraz najważniejszych obszarów związanych z jego funkcjonowaniem. Trudno na razie 
wyciągać jakiekolwiek wnioski, ze względu na zbyt krótki okres działania Akademii. Jednak pierwsze 
doświadczenia pokazują, że dzieci w tym wieku w ogóle nie znają pojęcia przedsiębiorcy i w ogóle nie 
wiedzą, co to jest przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Co ciekawe, nie ma tutaj znaczenia fakt pro-
wadzenia przez rodziców własnych firm. 
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STUDENTS’ PERCEPTION OF BUSINESS ACTIVITY IN POLAND

Summary

The article discusses role of entrepreneurship and especially Small and Medium Enterprises 
sector in managing the problem of high unemployment rate in contemporary Polish economy. Entre-
preneur, in this context, should be considered as a profession opening new opportunities for those, 
who fail in search for full-time employment. Very important issues to be taken into consideration are 
young people preferences concerning their professional career. That is why the sample research car-
ried out among students of University of Bielsko-Biała has shortly been presented here.

Translated by Beata Bieńkowska
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MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW 
W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

– TEORIA, PRAKTYKA I WSPÓŁCZESNE TRENDY

Wprowadzenie

Sektor MSP jest zarówno przez teoretyków, jak i praktyków zarządzania zgodnie na-
zywany głównym motorem gospodarki. Znaczenia tego sektora dla gospodarki nie moż-
na nie doceniać. Według danych GUS, sektor MSP zatrudnia 60% ogółu zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach, a co ważniejsze posiada on 60-procentowy udział w przychodach ca-
łego sektora przedsiębiorstw, dysponując niewiele ponad 40% wartości aktywów1. Jednak-
że, biorąc pod uwagę dzisiejsze uwarunkowania rynkowe, zaobserwować można pewien 
paradoks. Otóż mimo powszechnej zgody co do znaczenia sektora MSP dla gospodarki 
przedsiębiorstwa te traktowane są jako drugiej kategorii ze względu na dość niską aktyw-
ność w obszarze stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania, a w szczególności zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, które są szeroko omawiane w literaturze przedmiotu. Zarówno 
teoretycy, jak i praktycy zarządzania zdają się faworyzować przedsiębiorstwa o solidnych 
podstawach finansowych i rozbudowanych służbach personalnych, w których łatwiej jest 
wdrażać nowe koncepcje i metody. Tymczasem właśnie problemy z kierowaniem ludźmi 
stanowią jedną z głównych barier rozwojowych sektora MSP. Biorąc pod uwagę ograni-
czenia finansowe, zarządzający mikro i małymi przedsiębiorstwami muszą poszukiwać 
coraz to nowszych i skuteczniejszych rozwiązań w zakresie pozyskania, a przede wszyst-
kim utrzymania w firmie najlepszych pracowników, konkurując w tym obszarze z dużymi 
firmami i korporacjami. W tym świetle coraz większego znaczenia w procesie zarządzania 
mikro i małym przedsiębiorstwem nabiera wiedza z zakresu płacowego, pozapłacowego 
oraz niematerialnego motywowania pracowników. Współcześnie w praktyce zarządzania 
obserwuje się wyraźną tendencję do indywidualizowania systemów i narzędzi motywo-
wania pracowników. Dla menedżerów oznacza to potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy 
z zakresu motywowania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.

1 www.stat.gov.pl (21.10.2011).
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Wobec powyższego celem niniejszego opracowania jest przedstawienie systemowego, 
zindywidualizowanego podejścia do motywowania pracowników jako współczesnego tren-
du w obszarze konstruowania i implementacji systemów motywacyjnych w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw. Artykuł ma charakter przyczynkowy, w którym w warstwie 
empirycznej wykorzystano badania autora prowadzone przy użyciu metody case study. Na 
potrzeby niniejszego artykułu posłużono się analizą przypadku przedsiębiorstwa z sektora 
MSP, w którym wdrażane jest indywidualne podejście do motywowania pracowników.

1. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze MSP

Otoczenie konkurencyjne w sektorze MSP jest w ostatnich latach na tyle turbulentne 
i zdominowane przez nowoczesne technologie, że radykalnej zmianie ulegają sposoby za-
istnienia na rynku oraz zdobywania przewagi konkurencyjnej. W poszukiwaniu nowych 
czynników podnoszących efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa istotne znaczenie 
ma wykorzystanie rezerw tkwiących w ludziach oraz wykorzystanie potencjału pracy jako 
strategicznego czynnika rozwoju firmy. Kompetencje pracowników, ich wiedza, umiejęt-
ności, doświadczenie i postawy decydują o sprawności i efektywności przedsiębiorstwa2. 
Jak stwierdzono we wprowadzeniu do niniejszego opracowania, podstawowym problemem 
stojącym na drodze trwałego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest faktyczny brak 
skoordynowanych działań dotyczących funkcjonowania ludzi w organizacji. Zasadniczo 
wyróżnić można trzy kluczowe determinanty wspomnianego stanu rzeczy:

– po pierwsze (najważniejsze), właściciele mikro i małych przedsiębiorstw posiada-
ją niską świadomość znaczenia ZZL w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, 
implikuje to niską skłonność do ponoszenia kosztów związanych z wdrażaniem 
metod i narzędzi ZZL,

– po drugie, niechęć do angażowania zasobów w przedsięwzięcia z zakresu ZZL wy-
nika z braku bezpośredniego przełożenia efektów działań związanych z kadrami 
na rezultaty w postaci zysku ekonomicznego w krótkim okresie,

– po trzecie, zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki zarządzania zaobserwować 
można odmienne poglądy na temat źródeł powodzenia i przewagi konkurencyjnej 
firm z sektora MSP.

Dokonując przeglądu literatury przedmiotu, można napotkać poglądy, iż o sile ekono-
micznej i konkurencyjności małego i średniego przedsiębiorstwa decyduje przede wszyst-
kim jego gospodarka finansowa, której skuteczność wyraża się w takim zaopatrzeniu pod-
miotu w kapitał, tak własny jak i obcy, który zapewni mu bieżącą równowagę finansową 
oraz trwały rozwój3. Nie odmawiając słuszności tak sformułowanym poglądom, przytoczyć 

2 G. Gieryszewska, Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie stra-
tegiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Wyd. Poltext, Warszawa 2001, s. 22.

3 Por. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty makro i mikro-
ekonomiczne, PWN, Warszawa 2001, s. 77.
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warto w tym miejscu odmienne stanowisko tych badaczy, którzy uważają, że przedsiębior-
stwo, chcąc sprostać konkurencji, powinno realizować oryginalne strategie rozwojowe za 
pomocą unikalnych zasobów. Zdaniem M. Bratnickiego coraz częściej niewystarczające 
okazują się dotychczasowe rozwiązania, które bazują wyłącznie na zasobach finansowych. 
Tylko wyróżniający zbiór zasobów może być źródłem przewagi konkurencyjnej i pozwa-
la przedsiębiorstwu (dotyczy to w szczególności sektora MSP) wykonywać to, czego ry-
wale nie mogą robić lub co przychodzi im z trudem4. Również inni autorzy twierdzą, że 
zdolność do zdobycia i wykorzystania aktywów niematerialnych, przede wszystkim od-
powiednich pracowników, stała się ważniejsza niż zarządzanie aktywami finansowymi5. 
Jednakże praktyka zarządzania małymi i średnimi firmami wyraźnie wskazuje, że więk-
szość właścicieli wspomnianej grupy podmiotów w ramach zarządzania zasobami ludzkimi 
stosuje taktykę, którą można nazwać „motywowaniem przez zastraszanie”. Pracownikom 
nieustannie daje się do zrozumienia, że powinni cieszyć się z samego faktu, że mają pracę. 
Jest to jednak, zdaniem M. Sidor-Rządkowskiej, bardzo krótkowzroczny sposób działania. 
Skutkuje jedynie w odniesieniu do pracowników o niskim poziomie wykształcenia i małym 
poczuciu własnej wartości6. Ponadto do wspomnianych uwarunkowań zarządzania zaso-
bami ludzkimi w sektorze MSP dodać należy jego niejednorodność. Otóż o ile w przed-
siębiorstwach średnich stosunkowo często funkcjonują wyodrębnione komórki personalne, 
o tyle w przedsiębiorstwach małych i mikro najczęściej sam właściciel zmuszony jest sa-
modzielnie podejmować decyzje i wszelkie działania związane z ZZL. W świetle rozważań 
na temat wzrostu znaczenia kapitału ludzkiego w zarządzaniu małym i średnim przedsię-
biorstwem menadżerowie i właściciele zmuszani są do poszukiwania nowych rozwiązań 
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, dostosowanych do potrzeb i specyficznych wa-
runków, w jakich funkcjonują firmy reprezentujące sektor MSP. Jednym z najważniejszych 
elementów ZZL, który warunkuje utrzymanie i zaangażowanie najbardziej kompetentnych 
ludzi w osiąganie celów firmy, jest motywowanie pracowników, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jego systemowego oraz zindywidualizowanego zastosowania, co będzie przedmio-
tem rozważań w dalszej części niniejszego opracowania.

2. Zindywidualizowane podejście jako współczesny trend w procesie motywowania 
pracowników w sektorze MSP

Punktem wyjścia do wdrożenia indywidualnego podejścia do motywowania jest zdo-
bycie przez kierowników wiedzy na temat struktury motywów podległych mu ludzi. Po-
zwala to na zindywidualizowane podejście, objawiające się rodzajem stawianych zadań, 

4 M. Bratnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, 
Placet, Warszawa 2000, s. 35. 

5 Zob. J. Paliszkiewicz, Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Alphapro, 
Ostrołęka 2005, s. 103.

6 M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2004, s. 120.
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poziomem formułowanych wobec pracowników wymagań oraz sposobem rozwiązywania 
zaistniałych między nimi konfliktów. Wiedza ta wykorzystywana jest do tworzenia wa-
runków, w jakich potrzeby pracownicze mogą być efektywnie zaspokajane. Menadżero-
wie, którzy kierują małymi i średnimi przedsiębiorstwami, nie powinni jedynie dostrzegać 
i akceptować ujawnianych przez podwładnych potrzeb. Ich obowiązkiem jest kształtowanie 
osobowości zawodowej pracowników. Gdy zachodzi taka konieczność, muszą wywoływać 
zmiany w hierarchii potrzeb podwładnych – stymulować jedne potrzeby, inne wygaszać 
– dopóki nie uzyskają motywacji sprzyjającej realizacji pożądanych celów7. 

Każda firma tworzy system motywacyjny poprzez odpowiedni dobór motywatorów. 
Z całą pewnością można stwierdzić, że nie ma jednego idealnego systemu motywacyjnego, 
którego stosowanie w każdej firmie przyniosłoby jej sukces. Na kształt systemu motywa-
cyjnego wpływ ma wiele czynników, które najogólniej można podzielić na8:

– pochodzące z otoczenia zewnętrznego,
– pochodzące z wnętrza organizacji,
– mające związek z pracownikami przedsiębiorstwa, ich indywidualnymi oczekiwa-

niami.
Oczekiwania pracowników to nic innego jak ich przekonanie, że konkretne działanie 

doprowadzi do konkretnego wyniku, a więc przeświadczenie, że w pracy znajdą warunki, 
w których będą mogli zaspokoić swoje potrzeby, zrealizować cenione przez siebie wartości 
czy osiągnąć zamierzone cele9. 

Analizując kwestie oczekiwań pracowników wobec systemów motywowania, zwró-
cić należy uwagę na fakt, że decydujące znaczenie mają determinanty o charakterze in-
dywidualnym. Żeby wspomniany wyżej system motywowania pracowników można było 
nazwać zindywidualizowanym, spełnione muszą być następujące warunki10:

1. Konstrukcja systemu motywowania powinna uwzględniać wartości cenne dla 
pracowników, zwiększać stopień pewności ich uzyskania przez właściwy dobór 
narzędzi. Niemożność osiągnięcia w pracy cenionych przez pracownika wartości 
skłania go do ich realizacji poza pracą. Wówczas traktuje on pracę tylko jako śro-
dek zarobkowania i nie identyfikuje się z zakładem pracy. Taka sytuacja nie sprzyja 
skutecznemu motywowaniu.

2. Ponieważ pracownicy mają rozmaite systemy wartości, które ulegają ewolucji 
w czasie, niezbędne jest ich systematyczne, okresowe rozpoznawanie przez działy 
odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi. Ich badanie powinno uwzględ-

7 T. Listwan, Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 168.
8 M.W. Kopertyńska, Oczekiwania pracowników jako determinanta tworzenia systemów motywacyj-

nych – doświadczenia badawcze, w: Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organi-
zacjach, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008, s. 67.

9 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 214.
10 S. Borkowska, Motywacja i motywowanie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Lu-

dwiczyński, PWN, Warszawa 2006, s. 97.
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niać rodzaje i hierarchię wartości w przekroju różnych grup społeczno-zawodo-
wych.

3. Motywowanie nie powinno prowadzić do kolizji między różnymi systemami war-
tości związanymi i niezwiązanymi bezpośrednio z pracą, wartościami jednostko-
wymi i organizacyjnymi, powodując stres i frustrację, a co za tym idzie – niższą 
efektywność pracy. W ostateczności mogłaby ona nawet skłaniać pracownika do 
odejścia z pracy. Co więcej, niezbędna jest harmonizacja owych wartości na grun-
cie motywowania poprzez odpowiedni dobór jego narzędzi11.

4. Warunkiem koniecznym, choć nie wystarczającym, skutecznego motywowania jest 
zgodność oczekiwań z wartościami osiągniętymi. W przeciwnym razie powstaje 
niezadowolenie lub konflikt na tym tle. Implikuje to potrzebę rozpatrywania kon-
kretnych oczekiwań pracowników nie tylko co do rodzaju, ale co do ich wymiaru 
ilościowego i jakościowego oraz czasu ich realizacji.

Z dotychczasowych rozważań wynika, że konstruowanie systemów motywacyjnych 
w małych i średnich przedsiębiorstwach w coraz szerszym zakresie oparte będzie na sta-
łym monitorowaniu indywidualnych potrzeb pracowników. Do tej pory menadżerowie 
odpowiedzialni za zasoby ludzkie we wspomnianych podmiotach, co w praktyce małych 
firm oznacza właściciela, w pierwszej kolejności określali zakres i rodzaje świadczeń dla 
pracowników, a następnie ujmowali je w formie systemów i pakietów motywacyjnych. 
W zindywidualizowanym podejściu do zarządzania procedura działania jest odwrotna. Me-
nedżerowie w pierwszej kolejności opracowują proces identyfikowania i aktualizowania 
indywidualnych potrzeb swoich pracowników, dostosowując do nich składniki tworzące 
system motywacyjny. 

Jednakże, by skutecznie wdrażać koncepcje zindywidualizowanego podejścia do mo-
tywowania pracowników, zarządzający w swoim arsenale metod i technik zarządzania po-
winni mieć odpowiednie narzędzia, które ułatwią skuteczną implementację omawianego 
podejścia w kierowanych przez siebie organizacjach. Z tego powodu w dalszej części arty-
kułu zaprezentowane zostaną narzędzia oraz procedura wdrażania zindywidualizowanego 
podejścia do motywowania pracowników.

3. Przegląd technik i narzędzi wykorzystywanych we wdrażaniu zindywidualizowa-
nego podejścia do motywowania pracowników 

Do głównych uwarunkowań skutecznego wdrażania zindywidualizowanego podejścia 
do motywowania zaliczyć należy opracowanie spójnej i przejrzystej procedury działania, 
która stanowić będzie swoistą mapę działań dla menadżerów oraz komórek odpowiedzial-
nych za zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 

11 Zestaw narzędzi tworzący zindywidualizowany proces motywowania pracowników omówiony zosta-
nie w dalszej części artykułu.
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Punktem wyjścia w schemacie wdrażania indywidualnego podejścia do motywowa-
nia jest ustalenie przez kierowników listy czynników motywujących (motywatory) oraz 
czynników demotywujących (demotywatory), które mają istotny wpływ na stopień zado-
wolenia z pracy. Można w tym miejscu posłużyć się powszechnie znaną teorią Herzberga12, 
której graficzne ujęcie przedstawiono na rysunku 113.

CZYNNIKI HIGIENY MOTYWATORY 

Polityka firmy i administracja 
Rodzaj nadzoru 
Relacje z prze o onymi 
Warunki pracy 
P ace 
Relacje ze wspó pracownikami 

ycie osobiste 
Relacje z podw adnymi 
Status 
Bezpiecze stwo 

Osi gni cia 
Uznanie 
Praca sama w sobie 
Odpowiedzialno   
Awans  
Rozwój 

Zapobiegaj  niezado- 
woleniu z pracy 

Podnosz  zadowolenie  
z pracy 

Niezadowolenie Zadowolenie 

Rysunek 1.  Dwuczynnikowa teoria Herzberga

Źródło:  opracowanie własne na podstawie R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawni-
ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 459. 

Konstruując systemy motywacyjne oparte na indywidualnych potrzebach pracow-
ników, menadżerowie powinni wyznaczyć granicę pomiędzy czynnikami higieny, które 
powinny być zapewniane „z urzędu”, a czynnikami motywującymi, które winny być przed-
miotem dalszych działań w ramach indywidualnego podejścia do motywowania.

Kolejnym krokiem w schemacie wdrażania indywidualnego podejścia do motywowa-
nia jest przeprowadzanie okresowych audytów opinii pracowników (AOP), które stanowią 

12 W teorii tej wyróżnić można dwie grupy motywacji: czynniki zewnętrzne (zwane czynnikami hi-
gieny lub niezadowolenia) oraz czynniki wewnętrzne (zwane motywatorami lub zadowolenia). Czynniki 
zewnętrzne odnoszą się do środowiska pracy, są to m.in.: pieniądze, warunki pracy, bezpieczeństwo. Ich 
obecność, zdaniem Herzberga, nie wpływa na zachowanie ludzi, nie zwiększa dodatkowo motywacji, ale 
ich brak jest demotywujący. Z kolei czynniki wewnętrzne, tzw. prawdziwe motywatory (zainteresowanie 
pracą, różnorodność, wyzwania, możliwość kontroli własnej pracy), odnoszą się do treści pracy. Zainte-
resowanie pracą, osiągnięcia, uznanie, odpowiedzialność – przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji 
z wykonywanej pracy, a to z kolei wiąże się z większą wydajnością pracowników.

13 A. Gick, M. Tarczyńska, Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999, s. 131.
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podstawę do zidentyfikowania i aktualizowania „mapy indywidualnych potrzeb” pracowni-
ków danego przedsiębiorstwa. Działanie to pozwala w dłuższym okresie ograniczyć koszty 
firmy związane z systemami motywacyjnymi, ponieważ pozwala precyzyjniej trafiać w in-
dywidualne potrzeby pracowników, które często nie są związane z motywatorami płacowy-
mi. Powyższe zdają się potwierdzać wyniki badań (rys. 2), w ramach których przeprowa-
dzono audyt opinii pracowników przedsiębiorstwa z branży produkcyjno-hand lowej.

Wśród wymienianych przez pracowników czynników motywujących ich do pracy 
nie znalazło się wynagrodzenie, co okazało się zaskakujące dla kierownictwa firmy, która 
przeznaczyła znaczne środki na systemy motywacyjne oparte na narzędziach finansowych. 
Wziąwszy jednak pod uwagę fakt, że duża część badanych pracowników (49% wskazań) 
jako jeden z głównych motywatorów wymieniła elastyczne formy czasu pracy, których 
wdrożenie nie pociągało za sobą dodatkowych kosztów, zdecydowano się na wdrożenie 
zindywidualizowanego podejścia do motywowania. 

opieka medyczna
 59

elastyczny czas 
pracy

49

uznanie i nagrody 
za zaanga owanie

38

karnety rekreacyjne
 7

Rysunek 2.  Preferencje pracowników badanego przedsiębiorstwa w zakresie narzędzi motywo-
wania (%)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

Następnym punktem w procedurze wdrażania indywidualnego podejścia do moty-
wowania jest przeprowadzenie przez kierowników indywidualnych rozmów z każdym pra-
cownikiem, których scenariusz opracowywany jest w oparciu o wyniki audytu opinii. 

Na podstawie przeprowadzonych rozmów menadżerowie konstruują indywidualne 
pakiety motywacyjne (IPM), specyficzne dla każdego pracownika. Jednakże warunkiem 
koniecznym prawidłowego funkcjonowania zindywidualizowanego podejścia do motywo-
wania pracowników jest dokonywanie okresowych przeglądów pakietów motywacyjnych, 
gdyż indywidualne potrzeby i preferencje pracowników w zakresie narzędzi motywowania 
ewoluują w miarę upływu czasu i zmieniających się warunków działania (zmiana stanowi-
ska pracy, sytuacji rodzinnej, statusu społecznego pracownika itp.). W przypadku nieznacz-
nych odchyleń wystarczy dokonać korekt w indywidualnych pakietach motywacyjnych. 
Jeżeli natomiast potrzeby i oczekiwania pracowników zmieniają się w sposób znaczący, 
należy całą omówioną powyżej procedurę powtórzyć. Schemat działań zmierzających do 
wdrożenia zindywidualizowanego podejścia zaprezentowano na rysunku 3.
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Rysunek 3.  Schemat wdrażania zindywidualizowanego podejścia do motywowania

Źródło:  opracowanie własne.

Podsumowanie

Jak wspomniano we wprowadzeniu, zagadnienia związane z motywowaniem pracow-
ników nabierają nowego znaczenia w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębior-
stwem. Wdrażanie zindywidualizowanego podejścia do motywowania pracowników we 
współczesnych firmach stanowić może odpowiedź na rosnące potrzeby człowieka w orga-
nizacji. Omawiane zagadnienia są tym bardziej aktualne, że we współczesnej rzeczywisto-
ści gospodarczej obserwować można zakłócenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym 
a osobistym pracowników, która definiowana jest jako stopień zrównoważenia wymagań 
kariery z potrzebami osobistymi, w tym rodzinnymi. W coraz większym stopniu ceni się 
więc takie zasady postępowania i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, które do wspo-
mnianej równowagi prowadzą14. Należy również przypuszczać, że przyszłość zarządzania 
zasobami ludzkimi, w tym procesu motywowania pracowników, opierać się będzie na do-
stosowywaniu narzędzi motywowania do indywidualnych potrzeb jednostki, diagnozowa-
nych na podstawie audytów opinii przeprowadzanych z każdym pracownikiem z osobna15. 
Mając na uwadze praktykę kierowania małymi podmiotami, indywidualne podejście do 
motywowania jawi się jako rozwiązanie dopasowane do aktualnych potrzeb i wyzwań, ja-
kie stoją przed firmami z sektora MSP. Jest tak, ponieważ, jak wykazano w tekście, wdro-
żenie omawianego podejścia nie wiąże się z kosztami, a wręcz zmierza do ich obniżania 
przy jednoczesnym wzroście motywacji pracowników. Ponadto sektor MSP wykazuje się 
elastycznością, której przejawem jest zdolność dostosowywania do zmieniających się wa-

14 J.R. Schermerhorn Jr., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008, s. 23.
15 G.C. Avery, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2008, 

s. 27.
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runków otoczenia16, co winno ułatwiać tym podmiotom skuteczną implementację dedyko-
wanych im metod i narzędzi zarządzania. W tym kontekście, w rozwiązaniach omawia-
nych w niniejszym opracowaniu, upatrywać można przyszłości systemów motywacyjnych 
w przedsiębiorstwach.

MOTIVATING EMPLOYEES IN MICRO AND SMALL ENTERPRISES 
– THEORY, PRACTICE AND CONTEMPORARY TRENDS

Summary

Nowadays, in order to rapidly growing competition, managers have to look for another ways 
to keep pace with market rivals, and to meet employees expectations. This article is about individual 
approach, as a tool of motivation system in a modern company. The main aim of this text is to open 
the discussion about how individual approach for structure of incentive system would effect on em-
ployees motivation.

Translated by Marcin Gołembski

16 Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, red. A. Za-
krzewska-Bielawska, Difin, Warszawa 2011, s. 7.
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Wprowadzenie

W ocenie możliwości rozwoju współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej istotne 
znaczenie przypisuje się miękkim koncepcjom kształtowania ich pozycji rynkowej. Poszu-
kuje się kierunków rozwoju związanych bardziej z charakterystyką ich działania niż po-
siadanymi zasobami, np. materialnymi. Jest to szczególnie widoczne wówczas, gdy rynko-
wy sukces przedsiębiorstwa uzależniony jest od jego wizerunku i reputacji, gdy otoczenie 
przedsiębiorstwa decyduje o możliwości odniesienia przez nie sukcesu gospodarczego.

W działaniach tych istotną rolę przypisuje się odpowiedzialności społecznej, będącej 
sposobem identyfikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem (społeczeństwem), w którym 
funkcjonuje. Równie istotną rolę przypisuje się relacjom wewnętrznym w przedsiębiorstwie 
oraz możliwościom jego rozwoju, uwzględniającym prohumanistyczne aspekty kształtowa-
nia wzajemnych powiązań. Coraz częściej dla przedsiębiorstw rozwijających się podejmo-
wanie działań społecznie odpowiedzialnych ma znaczenie strategiczne, ponieważ decyduje 
o ich biznesowej i rynkowej przewadze, równocześnie staje się istotnym parametrem ich 
oceny.

W artykule wskazano na aspekty rozwoju organizacji powiązane z zasadami odpo-
wiedzialności społecznej, które mają znaczenie szczególne dla przedsiębiorstw zaliczanych 
do grupy MSP. Wymagają one uwzględnienia specyfiki CSR (Corporate Social Responsibi-
lity) dostosowanej do rozwoju przedsiębiorstwa, w którym znaczenie zasadnicze ma praco-
dawca (właściciel), a kompetencje pracowników są często podstawowym jego zasobem.

1. Odpowiedzialność społeczna biznesu 

1.1. Charakterystyka koncepcji CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstwa) definiowana jest jako zobo-
wiązanie do pracy na rzecz społeczeństwa, w którym organizacja funkcjonuje. W rozpatry-
waniu zagadnienia nie bez znaczenia jest również stosunek do środowiska przyrodniczego 
oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju ogólnego dobrobytu społecznego. 
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Komisja Europejska społeczną odpowiedzialność biznesu określiła jako zbiór działań 
opartych na dobro wolnym włączeniu przez firmy zadań społecznych oraz zadań z obszaru 
ochrony środowiska do swoich relacji biznesowych1.

Podstawowe zasady podejścia CSR znane są od wielu lat. Jednakże szcze gólny rozwój 
koncepcji CSR nastąpił dopiero na początku XXI wieku. Jest to związane z włączeniem 
istoty CSR do znajdującej coraz większe znaczenie koncepcji czystego środowiska2.

W efekcie koncepcja Corporate Social Responsibility stała się zobowiązaniem jed-
nostki gospodarczej do przestrzegania zachowań etycznych oraz do podej mowania działań 
na rzecz jej rozwoju ekonomicznego, przy jednoczesnym za chowaniu troski o poprawę ja-
kości życia pracowników i ich rodzin, społeczności lokalnej oraz całego otoczenia3. Kon-
cepcja CSR oparta jest na konieczności włączenia zagadnień społecznych do realizowanych 
procesów zarządzania biznesowego poprzez stworzenie warunków do kształto wania higie-
nicznego i zdrowszego środowiska pracy oraz lepszej ogólnej wy dajności organizacyjnej 
w sposób pozwalający na uzyskanie pożą danego poziomu konkurencyjności.

Wymaga to traktowania przedsiębiorstwa jako równorzędnego partnera w dialogu 
społecznym4. Kształtowanie wzajemnych relacji z otoczeniem uznać należy za bardzo istot-
ne wymaganie, determinujące akceptację przez zainteresowanych podejmowanych działań 
rozwojowych.

W warunkach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw przyjąć można, że 
kierowanie się zasadami społecznej odpowiedzialności stanowi powinność wszystkich 
członków organizacji, która przy właściwie rozłożonych nakładach przynieść może korzyść 
wszystkim interesariuszom. Jednakże wymaga wprowadzenia odpowiedzialnego podejścia 
do realizowanych działań. Bycie przedsiębiorstwem odpowiedzialnym, społecznym ozna-
cza nie tylko spełnianie przyjętych oczekiwań i wymagań, ale również, poprzez uwzględ-
nienie nastawie nia na ludzi, środki i relacje z otoczeniem, wychodzenie ponad nie5.

Dla uzyskania korzyści z włączenia CSR do strategii działania przedsiębiorstwa nie 
bez znaczenia są działania marketingowe. Społeczna aktywność przedsiębiorstwa musi 
zostać odpowiednio nagłośniona i w ten sposób docierać do opinii publicznej. Wówczas 

1 Zobacz: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Euro-
pean Economic and Social Committee. Implementing the partnership for growth and jobs: Making Euro-
pe a pole of excellence on Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, 
COM(2006) 136 final, Brussels 2006 oraz ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility i ISO and 
social responsibility, International Organization for Standardization, Ge neve 2010.

2 Communication to the spring European Council: Working together for growth and job. A new start for 
the Lisbon Strategy, Commission of the European Communities, COM(2005) 24 final, Brussels 2005.

3 M. Kaźmierczak, Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój społecznej odpowie dzialności biznesu, 
„Bezpieczeństwo Pracy” 2009, nr 5, s. 10–13.

4 Na podstawie: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 150 i n.

5 Na podstawie: Communication from the Commission to the European Parliament...
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zaangażowanie społeczne może być atutem w walce o klienta oraz stanowić zachętę dla 
inwestorów6.

W rzeczywistości podejmowane działania przyjmować mogą bardzo różne formy 
uzależnione od adresata tych działań, np. klienci zainteresowani mogą być warunkami, 
w których powstawał wyrób, czy jego produkcja i użytkowanie nie zagrażają użytkowniko-
wi oraz czy warunki pracy pracowników zatrudnionych przy jego wykonaniu nie powodu-
ją zagrożeń. Pojawia się tu problem identyfikacji oczekiwań interesariuszy należących do 
określonych kategorii zainteresowanych, wśród których wyróżnić należy7:

− interesariuszy pierwszego stopnia, których z przedsiębiorstwem łączą formalne 
umowy, kontrakty i porozumienia (w tej grupie uwzględnić należy, m.in. akcjona-
riuszy, pracowników, klientów i dostawców),

− interesariuszy drugiego stopnia, wywierających wpływ na funkcjonowanie przed-
siębiorstwa, ale nieprowadzących z nimi transakcji gospodarczych (obejmuje pod-
mioty otoczenia opiniotwórczego, społeczność lokalną, media, organizacje spo-
łeczne itp.).

Przy czym trudno mówić o odpowiedzialności społecznej w przypadku uzyskiwania tylko 
zgodności z wymaganiami prawnymi. W rozwoju organizacji dążyć należy do coraz dalej 
posuniętego doskonalenia istniejących wewnętrznych warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz zmniejszenia obciążeń zatrudnionych, w tym np. optymalizacji środowi-
ska pracy uwzględniającej aspekty ergonomiczne8.

Działania o charakterze społecznym uznawane są i traktowane jako dobra wola ze 
strony przedsiębiorstwa. Natomiast trudno uznać je za bezinteresowny gest ze strony tego 
samego przedsiębiorstwa. Podejmując działania o charakterze społecznym, przedsiębior-
stwo często liczy na korzyści pośrednie, związane z postrzeganiem przedsiębiorstwa jako 
np. dobrego pracodawcy lub organizacji dbającej o lokalne środowisko. W takim ujęciu 
CSR przyczynia się do zwiększenia kapitału społecznego przedsiębiorstwa traktowanego 
jako „niewidzialne źródło widocznej efektywności”9, umożliwiające osiągnięcie pożąda-
nych celów poprzez współdziałanie i współpracę10.

Wizerunek przedsiębiorstwa zazwyczaj kształtowany jest w zetknięciu ze społeczeń-
stwem. Wówczas podstawowymi obiektami oddziaływania są pracownicy, klienci oraz 

6 Więcej na ten temat: A. Radziszewska, S. Borkowski, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa 
jako istotny warunek jego sukcesu rynkowego, w: Organizacje w warunkach nasilającej się konkurencji, 
red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004, s. 133.

7 A. Czubała, Znaczenie społecznej odpowiedzialności w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, 
w: Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna 
Wydawnicza, Warszawa 2010, s. 214.

8 A. Górny, Ergonomia w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Problemy etyczne 
w organizacji uczącej się, red. E. Skrzypek, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Lublin 2010, s. 377–388.

9 M. Bratnicki, Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa 
Górnicza 2002, s. 85.

10 T. Shelly, Social capital… the key to innovation, „Eureka” 2002, nr 3, s. 36.
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otoczenie przedsiębiorstwa. Tworzą oni sieć powiązań decydujących o możliwości rozwoju 
i doskonalenia. Zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej działania te w dużej mierze 
muszą być podejmowane dla dobra pracowników i środowiska, w którym firma działa, 
a ich podstawowym zadaniem jest szeroko rozumiana poprawa warunków wykonywania 
pracy. To dla ich korzyści przedsiębiorstwo powinno podejmować działania społecznie od-
powiedzialne. Istotną rolę należy tutaj przypisać zachodzącym relacjom pomiędzy ekono-
mią a społeczną odpowiedzialnością biznesu11, pozwalającym na przeprowadzenie oceny 
podejmowanych działań.

Jednakże mierniki te nie mogą być traktowane jako uniwersalne, zatem zapewnienie 
możliwości oceny na poziomie przedsiębiorstwa wymagać będzie opracowania mierników 
adekwatnych do specyfiki działalności firmy.

1.2. Wymagania CSR w odniesieniu do potrzeb małego przedsiębiorstwa

W odniesieniu do grupy małych i średnich przedsiębiorstw właściwsze, a równocześ-
nie tożsame z CSR jest określenie odpowiedzialny biznes, definiowane jako stworzenie 
warun ków do prowadzenia działalności biznesowej w poczuciu odpowiedzialności spo-
łecznej, tzn. przy zminimalizowaniu negatyw nego oddziaływania na ludzi i środowisko12.

Dobry wizerunek firmy traktowany jest jako istotne źródło konkurencyjności ma-
łych i średnich przedsiębiorstw13. Dla małych przedsiębiorstw oczekiwana byłaby sytuacja, 
w której poprzez generowanie innowacji uzyskałyby one przedmiot zróżnicowania, pozwa-
lający wskazać ich miejsce w środo wisku biznesowym14.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, chcąc budować swoją przewagę rynkową, powin-
ny bazować przede wszystkim na działaniach o charakterze strategicznym, rynkowym 
i innowa cyjnym. Doświadczenia rynkowe wskazują, że szansę na rozwój mają tylko te 
przedsiębior stwa, które powyższą możliwość wykorzystają15.

Niezmiernie istotnym czynnikiem kształtowania pozycji jest inwestowanie w wiedzę 
oraz właściwe jej pozyskiwanie, co ciągle, niestety, napotyka trudności. Posiadane infor-
macje determinują podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje, pozwalając lepiej wy-

11 B. Domańska-Szaryna, Biznes efektywny i społecznie odpowiedzialny, w: Problemy etyczne..., s. 323–
339.

12 W. Klimaszewska, Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo pracy, „Bezpieczeństwo 
Pracy”, 2005, 12, s. 7–8 oraz Communication from...

13 B. Nogalski, A. Wójcik-Karpacz, J. Karpacz, Uwarunkowania rynkowe ukształtowania instrumentów 
przewagi konkurencyjnej małych przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność i innowacje współczesnych orga-
nizacji, red. J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 7–14.

14 Zobacz: T. Łuczka, E. Pawłowski, Selected problems of SMEs’ development in the conditions of 
interna tionaliza tion and globalization, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan 
2010.

15 Na podstawie: W. Czternasty, P. Mikołajczyk, Innowacyjność jako warunek konkurencyjności pol-
skich małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, w: Konkurencyjność i innowacyjność 
współczesnych orga nizacji..., s. 30–38 oraz J. Skalik, Czynnik wzrostu innowacyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw, w: Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji..., s. 39–47.
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korzystać nadarzające się okazje i uniknąć zagrożeń, dodatnie wpływając na jego pozycję 
konkurencyjną16.

W warunkach globalnej gospodarki rynkowej oraz powiązanej z nią nieustannie roz-
szerzającej się konkurencji zapewnienie klientom odpowiedniej (przez nich pożądanej) 
jakości wyrobów i usług staje się warunkiem przetrwania. Ciągła zmienność otoczenia 
wymaga poszukiwania środków i narzędzi, których zastosowanie w konkurencyjnym śro-
dowisku funkcjonowania jednostek gospodarczych przyczynia się do ich rozwoju. Jest to 
szczególnie istotne w małej firmie, w której zaangażowanie zaledwie kilku osób decyduje 
o sukcesie lub porażce w prowadzonej działalności gospodarczej17.

2. Efekty zastosowania koncepcji odpowiedzialności społecznej 
w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (specyfika MSP)

Uzyskiwane efekty zastosowania CSR traktować należy jako jeden z czynników in-
nowacyjności. Innowacyjność traktować należy jako poszukiwanie dróg i możliwości roz-
woju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w walce o uzyskanie przewagi konkurencyjnej 
winno wykorzystać każdy aspekt pojawiających się możliwości jego rozwoju. Wśród istot-
nych czynników przewagi konkurencyjnej, które są powiązane z kryteriami CSR, wskazać 
można18:

− spełnienie wymagań z zakresu bezpieczeństwa i ekologii, przejawiające się bezpie-
czeństwem eksploatacji dla użytkowników i otoczenia oraz eliminacją (lub ograni-
czeniem) negatywnych oddziaływań na środowisko funkcjonowania organizacji, 

− projektowanie wyrobów zgodnych z nowoczesnymi trendami mody, estetyki i er-
gonomii.

Szczególne znaczenie przypisać należy wymaganiom ergonomicznym, będącym wy-
znacznikiem poziomu przystosowania wyrobów do potrzeb użytkowników. Równie istot-
ne jest dostarczenie użytkownikowi korzyści ekonomicznych (np. w postaci zmniejszenia 
kosztów użytkowania) oraz zapewnienie wysokiej jakości technicznej.

W obecnych czasach społeczna odpowiedzialność staje się oryginalną koncepcją za-
pewniającą możliwość rozwoju przedsiębiorstwa oraz zwiększającą jego wartość rynkową. 
Co warto zauważyć, są to korzyści dla przedsiębiorstwa, ale również dla jego otoczenia19. 
Maksymalizacja korzyści obejmuje wszelkie grupy interesariuszy20:

16 J.O. Paliszkiewicz, L. Sobola, Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do informacji, w: Nowoczes-
ne przedsiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 
2005, s. 145–150.

17 Na podstawie: T. Łuczka, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawni-
ctwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.

18 M. Urbaniak, Nowy produkt, w: Zarządzanie produktem, red. B. Sojki, PWE, Warszawa 2003, s. 177.
19 B. Jasiński, B. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako narzędzie uzyskiwania przewagi 

konkurencyjnej na rynku, w: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania..., s. 142.
20 B. Domańska-Szaryna, op.cit., s. 328.
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− klientów, poprzez ciągłe doskonalenie i rozwój procesów, produktów i pracowni-
ków,

− pracowników, poprzez zapewnienie im ciekawej i ambitnej pracy w stabilnym, in-
nowacyjnym i odnoszącym sukces na rynku przedsiębiorstwie,

− społeczności lokalne, poprzez regularne płacenie podatków i zatrudnianie pracow-
ników,

− środowisko naturalne, poprzez odpowiedzialną politykę środowiskową, przestrze-
ganie przepisów i planowanie rozwoju oraz produkcji zgodnie z wymaganiami 
ochrony środowiska,

− dostawców, poprzez składanie zamówień przez stabilnego, silnego, wymagającego 
partnera, który zmusza do rozwoju i innowacyjności,

− kredytodawców, poprzez stabilną obsługę długu i wykorzystanie kapitału ze-
wnętrznego do finansowania ekspansji i rozwoju,

− wielu innych interesariuszy, którzy chcą i mogą współpracować z silnym, stabil-
nym i innowacyjnym podmiotem gospodarczym.

Wśród czynników szczególnie istotnych dla pozycji przedsiębiorstwa na rynku, decy-
dujących o jego biznesowym miejscu wskazać można21:

− dążenie wszystkich zainteresowanych do pozytywnego postrzegania firmy na 
rynku,

− osiąganie określonych, uznanych za akceptowalne, poziomów zysków,
− działanie pod presją zmian zachodzących w technologii wytwarzania,
− wprowadzanie modyfikacji mających na celu dostosowanie się do zmieniających 

się warunków funkcjonowania i konkurowania,
− stosowanie obowiązujących regulacji urzędowych (w tym: prawnych), wymuszają-

cych zaprzestanie wytwarzania wyrobów wywierających niekorzystny wpływ na 
otoczenie oraz prowadzenia działalności negatywnie oddziałującej na środowisko.

Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne próbują pogodzić interesy wszystkich 
zainteresowanych stron. Dążą do budowania równowagi pomiędzy wymiarem ekonomicz-
nym, społecznym i ekologicznym. Oprócz etycznych aspektów dla kształtowania zasad 
CSR istotne są również aspekty pozaetyczne, jednakże bardzo silnie powiązane z zasadami 
etycznymi. Należałoby raczej wskazać na pozaekonomiczne możliwości wzrostu pozycji 
przedsiębiorstwa, pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku22. Wśród 
istotnych czynników decydujących o wewnętrznym rozwoju wyróżnić można23:

− pewność zatrudnienia,
− poziom wynagrodzenia oraz dynamikę jego wzrostu,

21 Na podstawie: M. Urbaniak, op.cit., s. 176.
22 M. Rybak, Etyka menadżera. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Nauko-

we PWN, Warszawa 2004, s. 23.
23 M. Gableta, A. Bodak, Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa – ustawodawstwo wspólnoto-

we, w: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy…, s. 133–137.
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− możliwość rozwoju kwalifikacji i umiejętności,
− doskonalenie środowiska pracy oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
− możliwość awansu zawodowego, 
− rozszerzenie zakresu działalności socjalno-bytowej przedsiębiorstwa,
− gotowość do udziału w procesach decyzyjnych,
− doskonalenie komunikacji wewnętrznej,
− wzrost uznania i rozwoju przedsiębiorstwa w środowisku.

Przy czym muszą to być relacje obustronnie korzystne24. Jest to warunkiem odniesienia 
sukcesu.

W efekcie podejmowania działań opartych na koncepcji CSR uzyskać można25:
− wzrost poziomu zadowolenia i satysfakcji klientów, co często przekłada się na 

wzrost lojalności,
− lepsze stosunki z lokalną społecznością i władzami, umożliwiające sprawne i bez-

konfliktowe działanie,
− wzrost zainteresowania inwestorów zwracających uwagę nie tylko na warunki fi-

nansowe, ale również na ich praktyki względem pracowników, otoczenia społecz-
nego i środowiska naturalnego.

Jednakże pamiętać należy, że budowanie koncepcji CSR jest działaniem długookreso-
wym, wymagającym wprowadzenia określonych koncepcji zarządzania. Przede wszystkim 
wymagających sformułowania zasad polityki społecznej, uwzględniającej istniejące ocze-
kiwania i możliwości realizacji celów oraz możliwość zapoznania z nią wszystkich zainte-
resowanych w sposób dostosowany do oczekiwań różnych grup interesariuszy. 

Niezmiernie istotną kwestią jest bieżące informowanie pracowników o podejmowa-
nych działaniach firmy z zakresu odpowiedzialności społecznej. Powinni oni być angażo-
wani w planowanie tych działań. Sukces przedsiębiorstwa w obszarze CSR uzależniony jest 
od znajomości, zrozumienia i akceptacji oraz aktywnego zaangażowania jej członków26. 
Jest to szczególnie istotne w przedsiębiorstwach grupy MSP, w których o sukcesie decyduje 
człowiek będący największym jego kapitałem. Jednym z istotnych czynników przemawia-
jącym za sukcesem CSR jest wiarygodność, która jest podstawą zaufania. Dlatego zadbać 
należy, aby programy społecznego zaangażowania miały odzwierciedlenie w rzeczywi-
stych działaniach. 

Dla zapewnienia rozwoju koncepcji CSR na poziomie przedsiębiorstwa istotne są 
międzynarodowe standardy z tego zakresu, pozwalające na posługiwanie się w procesie 
zarządzania miernikami stanu. Rolę i znaczenie koncepcji odpowiedzialności społecznej 
w rozwoju przed siębiorstwa nastawionego na odniesienie przez nie długotrwałych korzyści 
rynkowych doceniła Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, ustana wiając między-

24 D. Tenta-Skwiercz, Zarządzanie społeczne odpowiedzialnością w biznesie, w: Społeczno-kulturowe 
i organizacyjne problemy…, s. 145–146.

25 Ibidem, s. 145.
26 Ibidem, s. 238.
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narodową normę ISO 2600027. Norma opracowana została jako przewodnik zawierający 
charakterystykę koncepcji odpowiedzialności społecznej, uszczegóławiając naj istotniejsze 
jej elementy. Idea normy, z założenia stanowiącej podstawę do opracowania regulacji krajo-
wych, zakłada możliwość jej zastosowania w organizacjach wszystkich typów, bez wzglę-
du na ich wielkość lub umiejsco wienie. Wymaga uwzględnienia podczas wprowadzania 
koncepcji CSR zasad odpowie dzialności, ochrony środowiska, w którym przedsiębiorstwo 
funkcjonuje, wymagań prawnych, kultury organizacyjnej, polityki, różnorodności związa-
nych np. z ekonomicznymi możliwościami funkcjonowania organizacji gospodarczych.

Idea odpowiedzialności społecznej wymaga prowadzenia działalności gospodarczej 
zgodnie z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych stron, zapewniając przede wszyst-
kim wieloaspektowy rozwój człowieka. Znaczącą rolę przypisuje się wartościom etycznym 
oraz szacunkowi dla ludzi (pracowników), które w małym przedsiębiorstwie MSP mogą 
być uznane za istotny czynnik przewagi28. Wątpliwe zaś, jednakże często wymagane przez 
współpracujące podmioty gospodarcze, jest certyfikowanie systemów odpowiedzialności 
społecznej 29.

Warto zauważyć, że odniesienie skuteczności CSR w małym przedsiębiorstwie jest 
silnie powiązane z wiedzą na temat kosztów i korzyści. Najprościej, analizując sytuację, 
można przyjąć, że właściciel małego przedsiębiorstwa przywiązuje dużą wagę do wymier-
nych i krótkookresowych efektów swojej działalności. Natomiast dość trudne jest wskaza-
nie bezpośrednich korzyści finansowych, a dokładnie związku przyczynowo-skutkowego 
pomiędzy odpowiedzialnością społeczną a wynikami finansowymi30. Koszty związane 
z programami społecznymi adresowanymi do wielu interesariuszy powinny stać się inwe-
stycją przyczyniającą się do polepszenia wizerunku (w tym reputacji) przedsiębiorstwa.

Realizację zasad społecznej odpowiedzialności winni wiedzieć także pracownicy 
oraz kadra zarządzająca (w zależności od przyjętej struktury zarządzania). Przedsiębiorca 
powinien angażować ich w podejmowanie przedsięwzięć społecznie odpowiedzialnych.

Wskazywane korzyści, wpływające na efektywność funkcjonowania przedsiębior-
stwa, opisać można poprzez charakterystykę czynników i kryteriów decydujących o efek-
tywności funkcjonowania firmy bądź będących wskaźnikiem tej efektyw ności. Najważ-
niejsze z nich, szczególnie istotne dla MSP, wpływają na31:

27 Opracowanie normy ISO 26000 poprzedzone zostało wydaniem regulacji branżowych (np.: AA1000, 
SA8000) nie mających powszechnego zastosowania, dostosowanych do określonych obszarów działalności 
gospodarczej.

28 A. Górny, op.cit., s. 377–388.
29 Więcej na ten temat: K. Lisiecka, Dylematy etyczne w biznesie zrównoważonego rozwoju (na przykła-

dzie certyfikacji systemów zarządzania jakością), w: Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, t. 1, 
red. T. Sikora, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010, s. 397–408. 

30 Więcej na ten temat: A. Sokołowska, Znaczenie wiedzy w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnoś-
cią w małym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Szczecin 2011, 
s. 554–564.

31 Na podstawie: Communication...; A. Górny, op.cit., s. 377–388; M. Kaźmierczak, op.cit., s. 10–13; 
W. Klimaszewska, op.cit., s. 7–8.
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− zmniejszenie absencji,
− zwiększenie wydajności,
− ograniczenie konfliktów wewnętrznych,
− zwiększenie satysfakcji pracowników i ich rodzin,
− oszczędność energii,
− ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko,
− uzyskanie pozytywnego wizerunku firmy w lokalnej społeczności i w całym 

kraju,
− zapewnienie niskiej fluktuacji kadr.
Wszystkie te elementy (korzyści) stanowią wyznacznik funkcjonowania firmy 

charakte ryzujący uzyskiwaną przez nią pozycję rynkową, która opisywana jest poprzez ich 
wpływ na zmniejszenie pono szonych strat, które są często odzwierciedleniem zachodzą-
cych procesów we wnętrznych. 

Podsumowanie

Koncepcją coraz częściej decydującą o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa 
jest koncepcja odpowiedzialności społecznej, która niesłusznie jest utożsamiana z możli-
wościami tylko dużych przedsiębiorstw.

Również w małym przedsiębiorstwie możliwe jest zastosowanie koncepcji odpowie-
dzialności społecznej. Jednakże jej wprowadzenie wymaga uwzględnienia szeregu ogra-
niczeń i istotnych warunków implementacji. Pozwala na uzyskanie efektów (korzyści) 
porównywalnych z uzyskiwanymi przez przedsiębiorstwa duże i przedsiębiorstwa o więk-
szych możliwościach, również finansowych.

Podstawowym wymaganiem w prowadzonej działalności gospodarczej, które de-
terminuje powodzenie w odniesieniu sukcesu gospodarczego, jest przestrze ganie obowią-
zujących regulacji prawnych. Jednakże kon cepcja odpowiedzialności społecznej wymaga 
również sięgania po rozwiązania wykraczające poza unormowania obligatoryjne (do dobrej 
praktyki biznesowej) oraz po rozwiązania, które nie zostały jeszcze ujęte w formie obo-
wiązkowych (regulacji prawnych) i fakultatywnych (dokumentów technicznych) wymagań 
i uwarunkowań.

Znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorstwa, które prowadzi swoją działalność w opar-
ciu o zasady odpowiedzialności społecznej, przypisuje się m.in. warto ściom etycznym oraz 
szacunkowi dla środowiska naturalnego i ludzi (pracowni ków przedsiębiorstwa). W efekcie 
wskazane działania pozwalają na uzyskanie korzyści, które przekłada ją się na wymierny 
zysk przedsiębiorstwa wpływający na uzyskiwaną przewagę konkurencyjną. 

W ostatnich latach sloganem stała się elastyczność, często oznaczająca grę w zatrudnia-
nie i zwalnianie przy braku przestrzegania przyjętych uprzednio reguł, zresztą również 
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często zmienianych32. Tymczasem dla odniesienia sukcesu rynkowego istotne jest zapew-
nienie stabil ności warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z warunków 
uzyskania tej stabilności jest zapewnienie zasobów, w tym zasobów ludzkich, tj. pracowni-
ków potrafiących realizować procesy stanowiące ich zadania zawodowe. 

Jest to szczególnie istotne w niewielkich przedsiębiorstwach, w których kompetentny 
pracownik jest wymiernym, często najważniejszym zasobem decydującym o możliwości 
jego rozwoju.

THE SOCIAL RESPONSIBILITY IN MSES
– THE SOME ASPEKTS OF REQUIREMENTS IMPLEMENTATION 

Summary

In assessment of development possibility of present companies more often the essential weight 
were attributed a soft conceptions of their market position shaping. In this workings an essential role 
was attributed the social responsibility. Conforming with the CSR principles, this working make pos-
sible an advantages, influencing on competitive superiority.

In work was showed some aspects of legitimacy and possibility of use the social responsibility 
principles in small and medium enterprises.

Transalted by Adam Górny

32 G. Bokszańska, Etyczny wymiar rozwoju organizacji biznesowych, w: Zarządzanie rozwojem organi-
zacji, t. 1, red. S. Lachiewicz, Politechnika Łódzka, Łódź 2007, s. 257.
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SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA OPARTY NA OBSERWACJI ZACHOWAŃ

Wprowadzenie 

Wyniki postępowań wyjaśniających zaistniałe awarie i katastrofy wskazują na to, 
że ich istotnym czynnikiem sprawczym jest niska kultura bezpieczeństwa. Jej znaczenie 
potwierdza m.in. fakt zróżnicowania częstości występowania tych zdarzeń w różnych 
przedsiębiorstwach tej samej branży. Uważa się, że w dużej mierze jest to spowodowane 
różnicami w zachowaniu pracowników1.

Według definicji kultury bezpieczeństwa przedstawionej przez Komitet Doradczy 
ds. Bezpieczeństwa Instalacji Jądrowych (Advisory Committee on the Safety of Nuclear 
Installations) jest ona wynikiem osobistych i grupowych wartości, postaw, postrzegania, 
umiejętności i wzorców postępowania, które określają zaangażowanie się oraz styl 
i biegłość zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem przez organizację. Przedsiębiorstwa 
z pozytywną kulturą bezpieczeństwa charakteryzuje komunikacja, która opiera się na 
wzajemnym zaufaniu, wspólne postrzeganie znaczenia bezpieczeństwa i skuteczność 
środków zapobiegawczych2.

Kultura bezpieczeństwa odwołuje się do zakresu, w którym każda osoba i każda 
grupa pracowników jest świadoma zagrożeń i niebezpieczeństw wywołanych przez własną 
działalność. Jest ona stale pielęgnowana w celu chronienia i wzmocnienia bezpieczeństwa, 
jest zdolna do dopasowania się, gdy stoi w obliczu problemów dotyczących bezpieczeństwa, 
komunikuje kwestie związane z bezpieczeństwem i konsekwentnie ocenia związane z nim 
zachowania3. Obejmuje ona takie elementy składowe, jak4: zobowiązanie się zarządzających, 
podzielane postrzeganie bezpieczeństwa, realizm i stosowalność zasad bezpieczeństwa, 

1 J. Reason, Managing the risks of organizational accidents, Ashgate. Aldershot 1998, s. 23–48.
2 ACSNI, Organizing for safety. Third report, Advisory Committee on the Safety of Nuclear Installa-

tions, Human Factors Study Group, London 1993, s. 23.
3 M.R. Grüninger, Assessing safety culture maturity, „BART”, June–July 2009, s. 78–79.
4 Na podst. R. Lardner, M. Fleming, P. Joyner, Towards a mature safety culture, „IChemE Symposium 

Series” 2001, s. 635–642; S.J. Singer, D.M. Gaba, A.D. Geppert, A.D. Sinaiko, S.K. Howard, K.C. Park, 
The culture of safety: results of an organization-wide survey in 15 California hospitals, „Quality and Safety 
in Healthcare” 2003, 12, s. 112–118.
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priorytet bezpieczeństwa nad produkcją, skuteczność i otwartość komunikacji, zaufanie, 
odpowiedzialność osobista, zaangażowanie i współuczestnictwo pracowników, zadowolenie 
z pracy, otwartość na błędy i problemy, uczenie się, szkolenia i warsztaty, zasoby organizacji, 
utrzymanie ruchu.

W wyniku badań różnych aspektów systemów bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa 
European Commercial Aviation Safety Team (ECAST) sporządził zestaw kryteriów kultury 
bezpieczeństwa. W jego skład wchodzi5: zobowiązanie do bezpieczeństwa (w jakim stopniu 
każdy poziom organizacji ma pozytywne nastawienie do bezpieczeństwa oraz rozpoznaje 
jego znaczenie), zachowania w odniesieniu do bezpieczeństwa (w jakim stopniu każdy 
poziom organizacji zachowuje się w celu utrzymania i poprawy poziomu bezpieczeństwa), 
świadomość (w jakim stopniu pracownicy i zarządzający są świadomi zagrożeń dla siebie 
i dla innych osób), zdolność przystosowawcza (w jakim stopniu pracownicy i zarządzający 
chcą się uczyć z przeszłych doświadczeń i są zdolni do podejmowania działań koniecznych do 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w ramach organizacji), informacja (w jakim stopniu 
informacja jest komunikowana odpowiednim osobom w organizacji), sprawiedliwość 
– oparcie na prawie (w jakim stopniu bezpieczne zachowania i raportowanie kwestii 
bezpieczeństwa są wspierane i nagradzane, a niebezpieczne zachowania nie są zalecane).

Wymienione kryteria ułatwiają identyfikację poziomów dojrzałości organizacyjnej 
w zakresie bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 211 Kodeksu pracy, do obowiązków pracowników należy m.in.6:
‒ wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie 

się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
‒ dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu 

pracy,
‒ stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznacze-
niem.

Nawet w przypadku pozytywnego nastawienia do zapewnienia bezpieczeństwa i po-
ważnego traktowania kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez pracodawców i pra-
cowników poziom wypadków i zdarzeń niebezpiecznych może być niepokojąco wysoki. 
Dlatego też rozwiązania formalne i nieformalne praktyki zarządzania muszą być wspierane 
przez zachęcanie, uznanie i wzmacnianie bezpiecznych zachowań7.

Większość zagrożeń bezpieczeństwa wydaje się spowodowana czynnikami behawio-
ralnymi lub kulturowymi, a nie – jak to się potocznie sądzi – przyczynami technicznymi. 
Nie ma jednak jasności, jak wygląda „dobra” kultura i jak taką kulturę należy tworzyć. 

5 C. Montijn, H. de Jong, A synthesis of the literature on safety culture: definitions, characteristics, 
indicators and classification scheme, „Proceedings of the Eurocontrol, Annual Safety R&D seminar”, 
Rome, 24–26 October 2007.

6 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU nr 24, poz. 141, z późn. zm.
7 R.M. Choudhry, D. Fang, S. Mohamed, The nature of safety culture: a survey of the state-of-the-art, 

„Safety Science” 2007, 45 (10), s. 993–1012.
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Próbując pokonać to ograniczenie, Fleming opracował model dojrzałości kultury bezpie-
czeństwa, który opisuje etapy jej rozwoju8. 

Kryteria oceny dojrzałości organizacji w zakresie bezpieczeństwa uwzględniają 
m.in.: odpowiedniość systemu zarządzania bezpieczeństwem, zgodność z prawem, to, czy 
bezpieczeństwo wynika z chęci uniknięcia oskarżeń i kar, czy z dążenia do zapobieżenia 
niebezpieczeństwu. Jeżeli organizacja nie spełnia tych kryteriów, w pierwszej kolejności 
powinna skupić uwagę na technicznych i systemowych aspektach bezpieczeństwa, 
a później przejść do rozwijania aspektów behawioralnych i kulturowych.

1.  Kształtowanie bezpieczeństwa z wykorzystaniem obserwacji zachowań

Prace obejmujące częsty demontaż i wymianę elementów (np. prace serwisowe) są 
szczególnie podatne na błędy. Wśród ich potencjalnych przyczyn najczęściej wymienia się: 
procedury, wyposażenie, nadzór, wiedzę, presję czasu, organizację, zmęczenie. Niektóre 
zadania wymagają zachowania wysokiego poziomu czujności i dużych umiejętności, by 
wykryć usterki, które mogą być rzadkie i trudno dostrzegalne. Często prace odbywają 
się w trudnych warunkach i pod presją czasu. Do typowych błędów można zaliczyć: 
błędy pominięcia, błędy nieprawidłowego działania (np. zainstalowanie lub zastąpienie 
niewłaściwego elementu), błędy braku powrotu do stanu działania, błędy proceduralne 
(błędne wykonanie operacji)9.

Wprowadzenie procedur bezpieczeństwa oraz bezpiecznych systemów pracy musi 
być wspierane działaniami dotyczącymi kształtowania bezpiecznych zachowań, szkolenia-
mi i komunikacją. Systemowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, którego elementem jest 
partycypacja zarówno pracowników, jak i kierownictwa przedsiębiorstwa, jest sprawdzo-
nym sposobem kształtowania pozytywnej kultury bezpieczeństwa i włączenia zapobiega-
nia uaktywnieniu zagrożeń w codzienną praktykę.

System, jako całość, silniej wpływa na swoje elementy składowe niż elementy na system. 
Uwzględnienie tego faktu wskazuje na celowość oddziaływania na decyzje i działania ludzi nie 
poprzez naciski i apele, ale poprzez projektowanie i przeprojektowywanie struktur, procesów, 
sposobów postępowania i zachowań (rys. 1).

Partycypacja pracowników w doskonaleniu środowiska pracy jest szczególnie cenna, 
ponieważ oni najlepiej znają problemy związane z wykonywaną pracą, a będąc do tego 
właściwie przygotowanymi (przez szkolenia i treningi), potrafią i chcą je identyfikować. 
Niemniej jednak należy zwrócić uwagę również na fakt, iż działania na rzecz bezpieczeń-
stwa i środowiska muszą łączyć elementy miękkie i twarde, a więc podmioty i przedmioty. 

8 M. Fleming, Safety Culture Maturity Model, „Offshore Technology Report 2000/049”, HSE Books, 
Sudbury 2001.

9 Por.: D.J. Pennie, N. Brook-Carter, W.H. Gibson, Human Factors guidance for maintenance, „Human 
Factors in Ship Design, Safety and Operation”, The Royal Institution of Naval Architects, London 2007; 
M. Jasiulewicz-Kaczmarek, Macroergonomics design for improved quality performance in maintenance, 
„Foudations of Control and Managemant Science” 2008, 11, s. 171–181.
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Temu celowi służy skoncentrowanie uwagi na zachowaniach ludzi w stosunku do siebie i do 
przedmiotów, za pomocą których pracują i które ich otaczają.

PODSYSTEM ZARZĄDZANIA PODSYSTEM ZARZĄDZANY
(wykonawczy)

Zarządzanie zorientowane na 
zapobieganie zdarzeniom  

niebezpiecznym - kształtowanie 
bezpiecznych zachowań

- kształtowanie świadomości
- opanowanie „dobrych praktyk”
- bezpieczne eksploatowanie
maszyn i urządzeń

- monitorowanie działań
- doskonalenie działań

Przeglądy

Decyzje 
zapewniające 
zapobieganie 
zagrożeniom

„ZERO” zdarzeń niebezpiecznych

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Rysunek 1.  Model systemu bezpieczeństwa opartego na zachowaniach

Źródło:  opracowanie własne.

Błąd ludzki, który wynika z braku wiedzy, niewłaściwych warunków i narzędzi pracy 
w środowisku obsługi maszyny (przezbrojenia, konserwacja, naprawa itd.) oraz podczas jej 
użytkowania, skutkuje zagrożeniem dla pracowników. Dlatego konieczne jest kształtowa-
nie świadomości i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie szeroko pojętej kultury 
technicznej i kultury bezpieczeństwa.

2.  Bezpieczeństwo oparte na obserwacjach zachowań 

Wiele działań na rzecz bezpieczeństwa jest podejmowanych po wystąpieniu zdarze-
nia. Innymi słowy, dopiero po wystąpieniu błędu są podejmowane działania, aby zapobiec 
podobnym błędom w przyszłości (są opracowywane procedury postępowania, przeprowa-
dzane szkolenia, wprowadzane zabezpieczenia). Jest to tzw. reaktywne podejście do bez-
pieczeństwa. Realizacja celu, jakim jest „zero zdarzeń niebezpiecznych”, wymaga od orga-
nizacji działań proaktywnych, a więc uprzedzających wystąpienie zdarzenia (rys. 2a).

Uważa się, że do podejmowania ryzyka skłaniają pracowników trzy czynniki: wy-
obrażenia, nawyki oraz przeszkody lub bariery. Każdy z nich wymaga odmiennego planu 
działania w celu skutecznego ograniczenia wpływu.

Wyobrażenia, które ma dana osoba, wpływają na to, czy postrzega ona swoje postępo-
wanie jako niebezpieczne lub mogące spowodować obrażenia, czy też nie. Czynności charak-
teryzujące się niskim ryzykiem mają tendencję do tworzenia wyobrażenia, że pracownik jest 
bezpieczny, gdy w rzeczywistości miał on po prostu szczęście. Nawyk sprawia, że pracownik 
łatwo zapomina o zagrożeniach, które może nieść ze sobą praca lub zadanie. W naturze ludz-
kiej leży oswajanie się z otoczeniem i zapominanie o ryzyku, które towarzyszy codziennie 
w pracy. Czasami wpływy wywierane przez organizację, presja produkcyjna oraz inne kwestie 
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tworzą bariery lub przeszkody, które uniemożliwiają pracownikom przedsięwzięcie środków 
ostrożności, zmuszając ich do narażania się na zagrożenia.

(a)            (b)
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Rysunek 2.  Ewolucja poziomów kultury bezpieczeństwa (a) i model zmiany postrzegania kultury 
bezpieczeństwa wśród pracowników (b)

Źródło:  (a) – opracowanie własne, (b) – na podstawie M. Jasiulewicz-Kaczmarek, P. Drożyner, Preven-
tive and Pro-Active Ergonomics Influence on Maintenance Excellence Level, w: Ergonomics 
and Health Aspects, ed. M.M. Robertson, HCII 2011, LNCS 6779, Springer–Verlag, Berlin 2011, 
s. 49–58.

Jedną ze skutecznych metod proaktywnego zapobiegania wypadkom/obrażeniom w miej-
scu pracy jest oparcie bezpieczeństwa na obserwacjach zachowań (Observation-Based Safety 
– OBS). OBS koncentruje się na treści i sposobie wykonywania pracy i wykorzystuje wyniki 
badań (obserwacji) do doskonalenia stanu bezpieczeństwa i ergonomii. Takie obserwacje z po-
wodzeniem mogą być stosowane w przedsiębiorstwach małej i średniej wielkości.

W przeciwieństwie do tradycyjnie pojmowanych działań bhp, które koncentrują się na 
ograniczaniu liczby wypadków, OBS jest systemowym rozwiązaniem, które:

‒ identyfikuje środki ostrożności mogące zapobiec wypadkom,
‒ wzmacnia i reorientuje te środki ostrożności poprzez obserwację i informacje 

zwrotne, aż zostaną one głęboko zakorzenione w świadomości pracowników, 
‒ monitoruje stosowanie tych środków ostrożności oraz powody ich stosowania lub 

ich brak w celu zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom.
Bezpieczeństwo oparte na obserwacjach zachowań to działania, które mają na celu 

monitorowanie stanu bezpieczeństwa i promowanie środków ostrożności, zanim wystąpią 
zdarzenia wypadkowe.

Program OBS obejmuje: wyspecyfikowanie docelowych zachowań, przeprowadzenie 
obserwacji zachowań i zebranie wyników, analizę wyników, przekazanie informacji zwrotnej 
obserwowanym pracownikom i przegląd – ocenę skuteczności.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa opartego na obserwacjach zachowań są iden-
tyfikowane środki ostrożności będące w gestii pracownika, które są w stanie ochronić go 
przed narażeniem życia lub zdrowia, są utrwalane tzw. dobre praktyki stosowane dotych-
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czas oraz są identyfikowane i eliminowane warunki i przeszkody, które utrudniają lub unie-
możliwiają podejmowanie tych środków ostrożności.

Wprowadzenie działań związanych z budowaniem bezpieczeństwa opartego na za-
chowaniach wymaga przejścia od naturalnych instynktów, a więc intuicyjnego postrze-
gania zagrożeń, do postawy zespołowego i świadomego kształtowania środowiska pracy, 
zwracania uwagi na zachowanie swoje i kolegów (rys. 2b).

Proces rozwijania kultury bezpieczeństwa sprzyjającej bezpiecznym zachowaniom10 
rozpoczyna się od powołania zespołu pracowników, którego zadaniem jest zaprojektowanie 
i przeprowadzenie tego procesu. Zespół poznaje podstawy bezpieczeństwa opartego na ob-
serwacjach zachowań i podejmuje kluczowe decyzje w sprawie najlepszego pod względem 
bezpieczeństwa i ergonomii sposobu wykonywania pracy w organizacji.

Pierwszym zadaniem zespołu jest zebranie i analiza danych na temat bezpieczeństwa 
i ergonomii oraz wykorzystanie własnych doświadczeń do opracowania kontrolnej listy 
zachowań. Jest to lista zachowań pozwalających zapobiec obrażeniom/urazom charaktery 
stycznym dla danej pracy.

Następnie zespół szkoli obserwatorów, którzy z listą kontrolną będą regularnie obser-
wować pracowników i przekazywać im informacje zwrotne. W ramach obserwacji zostaną 
zebrane dane o bezpiecznym/niebezpiecznym wykonywaniu zadań roboczych. Obserwacje 
te pomogą również zidentyfikować istniejące w organizacji czynniki, które skłaniają pra-
cowników do podejmowania ryzyka (tab. 1).

Na podstawie informacji pozyskanych podczas obserwacji są opracowywane raporty, 
które pomagają prześledzić proces powstawania bezpiecznych nawyków i wpływ istnieją-
cej w organizacji kultury bezpieczeństwa i ergonomii – czy kształtują bezpieczne zacho-
wania, czy też przyczyniają się do nieświadomego lub świadomego podejmowania ryzyka 
przez pracowników (tab. 2).

Proces budowania bezpieczeństwa opartego na obserwacjach zachowań nie koncen-
truje się na poszczególnych pracownikach, lecz na elementach systemów organizacji, któ-
re zachęcają lub zniechęcają do bezpiecznych nawyków pracy. Bezpieczeństwo oparte na 
zachowaniach to zidentyfikowanie i usunięcie barier utrudniających/uniemożliwiających 
bezpieczne zachowania pracowników oraz wprowadzenie systemowych rozwiązań wspiera-
jących i promujących bezpieczne zachowania.

Istnieje wiele sposobów realizacji tego procesu, ale niektóre są skuteczniejsze od in-
nych. Podstawowe elementy mogą być realizowane na wiele sposobów, dzięki temu każ-
da organizacja może dostosować proces do własnego środowiska pracy i kultury.

10 Zagadnienie to przedstawiono również w artykułach: M. Koźlik, Obserwacja zachowań – kluczo-
we jest poznanie potrzeb, www.kulturabezpieczenstwa.pl/bezpieczenstwo/psychologia-w-bezpiecze-
stwie/308-obserwacja-zachowań-kluczowe-jest-poznanie-potrzeb (07.2011); J.H. Williams, Poprawa 
komunikacji między pracownikami, www.kulturabezpieczenstwa.pl/ bezpieczenstwo/psychologia-w-bez-
pieczestwie/334-poprawakomunikacji (07.2011). 
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Tabela 1

Charakterystyka procesu zapewnienia bezpieczeństwa opartego na obserwacjach

Działanie Charakterystyka

Planowanie 
i przygotowanie 
obserwacji

Opracowanie tygodniowych i miesięcznych planów obserwacji, wyznaczenie 
obserwatorów, przegląd zdarzeń niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych 
mających miejsce na stanowisku pracy oraz podjętych działań korygujących/
zapobiegawczych

Obserwacja

Obserwator obserwuje pracownika podczas wykonywania przez niego regu-
larnej pracy. Zwraca uwagę na to, czy pracownik stosuje środki ostrożności 
zidentyfikowane dla jego stanowiska pracy i wymienione w karcie obserwacji

Pytania

W przypadku zaobserwowania niestosowania środka(-ów) 
ostrożności przez pracownika obserwator rozmawia z pra-
cownikiem w celu ustalenia przyczyny. Informacja ta zostanie 
wykorzystana w celu określenia skutecznych planów działania 
w stosunku do tendencji zidentyfikowanych na podstawie zesta-
wienia danych z obserwacji

Wskazanie 
na stosowane 
dobre praktyki

Ważnym elementem procesu obserwacji jest identyfikacja 
dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa oraz osobiste 
pozytywne wzmocnienie. Podczas obserwacji obserwator 
przekazuje pracownikom pozytywne informacje zwrotne 
na temat ich zachowań w zakresie bezpieczeństwa oraz 
promowania bezpiecznych praktyk

Wyrażenie 
zastrzeżeń

Nadrzędnym celem procesu obserwacji jest zapobieganie 
obrażeniom/urazom. Proces ten ma na celu zwiększenie 
świadomości oraz poprawę komunikacji w zakresie bezpie-
czeństwa osobistego i sprzyja stworzeniu środowiska wspar-
cia, w ramach którego pracownicy czują się swobodnie, 
omawiając zastrzeżenia na temat bezpieczeństwa i wspólnie 
poszukując rozwiązań

Raportowanie 
i działania wyni-
kające z raportu

Opracowanie raportu z przeprowadzonych obserwacji, analiza raportów 
i identyfikacja trendów, określenie działań korygujących i zapobiegawczych, 
realizacja działań i ocena ich skuteczności

Źródło:  opracowanie własne.

Podstawowe elementy systemu bezpieczeństwa opartego na obserwacjach zachowań to:
‒ identyfikacja i operacyjnie zdefiniowanie najważniejszych praktyk bezpieczeń-

stwa dla każdego typu stanowisk, realizowanych zadań roboczych lub środowiska 
pracy,

‒ opracowanie systemu pomiaru występowania tych praktyk,
‒ przekazywanie informacji zwrotnej na temat wyników ludziom, których ocena zo-

stała przeprowadzona,
‒ analiza zebranych danych po to, aby wybrać praktyki odpowiednie do docelowych 

interwencji,
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‒ prowadzenie empirycznie wspieranych analiz dla zidentyfikowania najskuteczniej-
szych praktyk w celu zachęcenia do ich stosowania lub do określenia barier hamu-
jących pracowników przed ich użyciem.

Tabela 2

Raportowanie obserwacji zachowań

Raportowane 
zagadnienia

Kwestie obejmowane 
szczególną uwagą

Wykorzystanie danych 
i informacji z raportu

Charakterystyka 
stanowiska/obszaru

Mały udział zachowań bezpiecznych; 
duża liczba zastrzeżeń

Identyfikacja obszarów, które wyma-
gają poprawy lub uwagi

Wykres poglądowy Zachowania bezpieczne 
a zachowanie „szczęśliwe”

Informacja zwrotna 
dla pracowników

Trendy Czy udział zachowań bezpiecznych 
rośnie, maleje lub pozostaje bez 
zmian?

Monitorowanie efektywności proce-
su i konkretnych planów działania

Postępy pracy obser-
watora

Czy obserwator wykonał zadanie 
i jakiej jakości są pozyskane przez 
niego dane?

Kierowanie procesem obserwacji 
i przekazywanie obserwatorom 
informacji zwrotnych

Uwagi Dlaczego pracownicy podejmują 
ryzyko: wyobrażenie, nawyk lub 
bariery

Opracowania etapów planów działań 
w celu poprawy bezpieczeństwa

Uwagi dodatkowe Sugestie lub zastrzeżenia obserwa-
torów lub pracowników dotyczące 
procesu

Ustawiczna poprawa procesu oraz 
bezpieczeństwa

Raporty strukturalne Czy obszary, w których występu-
ją zastrzeżenia, są pogrupowane 
według miejsca, czasu, dnia lub innej 
zmiennej

Docelowe obszary wchodzące w za-
kres planów działań

Zadania do wykonania Wszelkie działania wynikające 
z przeprowadzonych obserwacji, 
które są: wykonalne, w gestii zespołu 
(jeżeli nie, to kto będzie kierował 
dalszymi działaniami?), skoncentro-
wane na wymiernych rezultatach

Kierowanie działaniami, dalszymi 
czynnościami, ukierunkowanymi 
staraniami oraz ustawiczną poprawą 
w celu zapewnienia ukierunkowania 
na osiąganie rezultatów

Źródło:  opracowanie własne.

Istnieją pewne strategie wdrażania, które powodują, że przedstawiony system jest po-
zytywnie przyjmowany, powszechnie stosowany i przynosi długotrwały sukces. Bazując 
na wieloletnim doświadczeniu w jego wdrażaniu, wskazuje się, że sukces zależy przede 
wszystkim od zaangażowania kierownictwa, zaangażowania pracowników, dostosowania 
do branży, inwestycji w kapitał ludzki i wsparcia technicznego11.

11 M. Shawn, S.M. Galloway, The contributing factors of behavior-based safety failures, „EHS Today”, 
March 2011.
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Podsumowanie

Kultura bezpieczeństwa odwołuje się do wspólnych wartości członków grupy lub 
organizacji i ma wpływ na ich zachowania związane z bezpieczeństwem i ergonomią. 
Na obserwacji zachowań dotyczących bezpieczeństwa jest oparta jedna z metod proaktyw-
nego zapobiegania wypadkom/obrażeniom/urazom w miejscu pracy – OBS. Jej celem nie 
jest zastąpienie tradycyjnie pojmowanego bhp, zwolnienie kierownictwa z odpowiedzial-
ności za zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, narzucenie nowych zasad lub nałożenie 
nowego zakresu odpowiedzialności na pracowników, zmuszenie pracowników do wzajem-
nego „szpiegowania” lub donoszenia na siebie nawzajem w celu wyciągnięcia konsekwencji 
dyscyplinarnych.

Celem OBS jest natomiast:
‒ zachęcenie pracowników do dobrowolnej poprawy komunikacji i zwiększenia 

świadomości kwestii związanych z bezpieczeństwem w miarę systematycznej 
identyfikacji przez nich najbardziej krytycznych ryzyk w miejscu pracy,

‒ wzmocnienie roli pracowników, by stali się decydentami i osobami– dzięki obser-
wacji – rozwiązującymi problemy po zidentyfikowaniu krytycznych ryzyk.

Bezpieczeństwo oparte na obserwacjach dąży do zapobiegania wypadkom/obrażeniom/
urazom przy zapewnieniu trwałości rezultatów poprzez: wykraczanie poza wymogi prawne, 
identyfikację zagrożeń przed ich wystąpieniem, udostępnienie proaktywnych danych pomia-
rowych, dążenie do ograniczenia 80–96% niebezpiecznych zachowań.

Nie ma możliwości, aby całkowicie wyeliminować błędy w pracy małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wykorzystując jedną z głównych cech tego sektora – otwartość na postęp 
techniczny i organizacyjny – można jednak, dzięki pracy zespołowej i zaangażowaniu się 
pracowników w proces planowania i wprowadzania zmian doskonalących oraz budowanie 
świadomości bezpieczeństwa, zmniejszyć ich liczbę lub zakres oddziaływania.

BEHAVIOUR BASED SAFETY SYSTEM

Summary

Realization of objectives of safety assurance requires proactive action from the organization. 
One of the frequently used methods of proactive prevention of accidents/injury in the workplace 
is safety based on observation of behavior. The paper presents a model of development of a safety 
culture among employees. The elements and conditions of Observation-based Safety are specified in 
detail.

Translated by Waldemar Prussak



EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 80NR 695 2011
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

KRZYSZTOF KUBIAK 
Politechnika Poznańska 

PRZEPŁYW WIEDZY W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH HIGH-TECH

Wprowadzenie

Przedsiębiorstwa wysokich technologii wypracowały procedury oraz praktyki mające 
na celu usprawnienie przepływu wiedzy na różnych poziomach organizacji. 

W firmach tych usprawnienie przepływu wiedzy odgrywa kluczową rolę i wyma-
ga zaangażowania wszystkich pracowników, a przede wszystkim przełamania niechęci do 
dzielenia się wiedzą. 

W opracowaniu autor przedstawia wyniki badań własnych przeprowadzonych na 
grupie małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii. Badania te dotyczą oceny 
przepływu wiedzy oraz narzędzi usprawniających ten proces. 

1.  Istota przepływu wiedzy 

Nie można mówić o zarządzaniu wiedzą bez występowania procesu przepływu jej. 
Kluczowa wiedza musi być dzielona oraz rozpowszechniana w całej organizacji, tak żeby 
stała się potencjalnym zasobem. Przepływ wiedzy zawiera przekazywanie jej i dyfuzję 
wewnątrz przedsiębiorstwa lub między przedsiębiorstwami. Regularna komunikacja w po-
staci spotkań, kontaktów osobistych oraz szkoleń usprawnia ten proces1. 

Przepływ wiedzy obejmuje dwa rodzaje działań: transmisję i absorpcję. Transmisja 
polega na pobraniu wiedzy z bazy wiedzy lub innego źródła i przekazaniu odbiorcy. Na-
stępnie musi nastąpić akceptacja, przyswojenie i wykorzystanie otrzymanej wiedzy. Aby 
wiedza została właściwie zaabsorbowana, musi mieć wiarygodne źródło i właściwą po-
stać2.

Tematyka przepływu wiedzy stanowi przedmiot zainteresowania wielu przedstawi-
cieli nauki. Są to między innymi badania A. Gupta i V. Govindarajana, M. Alavi i D.E. 

1 R.K. Lahti, M.M. Beyerlein, Knowledge Transfer and Management Consulting: A look at „The Firm”, 
January–February, Business Horizons 2000, s. 68.

2 L. Sobola, J.O. Paluszkiewicz, Transfer wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego, Prace Naukowe nr 35, Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach pol-
skiego członkostwa w Unii Europejskiej.
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Leidnera oraz K.E. Sveibyego. Istotny wkład w powyższe zagadnienia ma sieć wartości 
V. Alee jako narzędzie do analizy wartości niematerialnych.

A. Gupta i V. Govindarajan zauważyli również w procesie przepływu istotną różnicę 
między przepływem wiedzy a przepływem informacji3. Przepływy wiedzy zdefiniowali 
jako transfer know-how, który składa się z wiedzy specjalistycznej lub zewnętrznych da-
nych rynkowych o strategicznej wartości. A. Gupta i V. Govindarajan porównali przepływ 
informacji z informacją operacyjną – ustrukturyzowanymi danymi, bez interpretacji. Prze-
pływ wiedzy jest ważnym pojęciem dla zrozumienia organizacji intensywnie wykorzystu-
jących wiedzę4.

A. Gupta i V. Govindarajan przedstawili przepływ wiedzy w układzie pięciu elemen-
tów5: postrzegane wartości (świadomość wartości wiedzy), gotowość dzielenia się nią, ist-
nienie kanałów transmisyjnych, chęć jej odbioru, zdolność przyswajania wiedzy zdefinio-
wana jako umiejętność nie tylko pozyskiwania i przyswojenia, ale również użycia wiedzy.

Większa część literatury przedmiotu skupia się na trzecim elemencie – kanałach 
przepływu wiedzy. Mogą one być sformalizowane i niesformalizowane, osobowe i nieoso-
bowe. 

Według M. Alavi i D.E. Leidner transfer wiedzy jest jedyną drogą poznania wiedzy, 
występuje on na różnych poziomach: transfer między jednostkami, między jednostkami 
a grupami, wewnątrz grup, od grup do organizacji, od jednostek do wyraźnych źródeł6. 

W badaniach eksplorowany jest również transfer wiedzy jawnej (dostępnej, formalnej, 
skodyfikowanej) oraz transfer wiedzy ukrytej (cichej, niesformalizowanej). Wiedza jawna 
może być przekazywana za pomocą książek, archiwów, baz danych, groupware’u. Wiedza 
ukryta najlepiej jest przekazywana w wyniku rotacji personelu i współpracy jednostek. 
Według B. Koguta i U. Zandera (Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of 
the Multinational Corporation 1993) wiedza ukryta jest łatwiej i częściej przekazywana 
wewnątrz organizacji niż na zewnątrz. Wiedza jest również częściej przekazywana między 
połączonymi organizacjami niż niezależnymi7.

Natomiast K.E. Sveiby przedstawia sposoby oddziaływania wiedzy na tworzenie war-
tości. W przeciwieństwie do łańcucha wartości w tradycyjnym rozumieniu niematerialne 
wartości rosną za każdym razem, gdy występuje ich transfer. Wiedza, którą otrzymuje jed-
nostka, wzbogaca jej wiedzę – następuje zatem jej podwojenie8. Jednak z osobistego punktu 
widzenia dzielenie się wiedzą można uznać za utratę pewnej wartości (wiedza, którą po-

3 H. Laihonen, Knowledge flows in self-organizing processes, „Journal of Knowledge Management” 
2006, vol. 10, no. 4, s. 127–135.

4 Ibidem.
5 M. Alavi, D.E. Leidner, Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual 

Foundations and Research Issues, MIS Quartely 2001, Vol. 25, No. 1, s. 119.
6 Ibidem. 
7 R.K. Lahti, M.M. Beyerlein, op.cit., s. 68.
8 K.E. Sveiby, Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, „E-mentor”, kwiecień 

2005, s. 49.
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siada jednostka stanowi wartość tej jednostki). Kluczem do budowania wartości jest efek-
tywność transferu wiedzy. Transfer pomiędzy jednostkami jest procesem dwustronnym, 
wzmacniającym kompetencje obu stron9. 

2.  Firmy high-tech

W literaturze przedmiotu nie pojawiła się jednoznaczna definicja sektora high-tech 
czy przedsiębiorstwa high-tech. Obok powszechnie używanego określenia sektor high-tech 
lub przedsiębiorstwo high-tech pojawiły się takie określenia, jak: sektor wysokich techno-
logii (OECD), firmy bazujące na nowych technologiach, przedsiębiorstwa bazujące na wie-
dzy, przedsiębiorstwa innowacyjne, przedsiębiorstwa B+R, przedsiębiorstwa nowej ekono-
mii. Przedsiębiorstwa niektórych branż umownie są określane jako high-tech. Dotyczy to 
między innymi takich branż, jak przemysł informatyczny i komunikacyjny, biotechnologia, 
nanotechnologia, przemysł lotniczy, przemysł optyczny10.

Firmy wysokiej technologii zajmują się produkcją oraz sprzedażą dóbr i usług zawie-
rających zaawansowane techniki i technologie. Są to innowacyjne, przedsiębiorcze i nieza-
leżne podmioty. Kluczową ich cechą są kompetencje i wiedza11.

W analizach dotyczących wysokiej technologii stosowane są dwa podejścia:
‒ według dziedzin,
‒ według wyrobów.
OECD do sektora wysokich technologii – high technology, zalicza te dziedziny, w któ-

rych nakłady na badania i rozwój stanowią ponad 4% wartości sprzedaży. 
Klasyfikacja według dziedzin ma kilka wad. Charakteryzuje ją wysoki stopień agre-

gacji i brak możliwości uzyskania danych bardziej zdezagregowanych. Również niektó-
re wyroby produkowane przez firmy wysokiej technologii w rzeczywistości reprezentują 
średnią i niską technologię oraz odwrotnie. Jest to spowodowane tym, iż całość nakładów na 
działalność B+R w danym sektorze przypisuje się do podstawowego rodzaju działalności. 
Efekt tego może być następujący: przeszacowanie intensywności technologicznej w jed-
nych sektorach lub niedoszacowanie w innych12. W analizach sektora high-tech stosowany 
jest również podział według wyrobów. Lista obejmuje dziewięć grup wyrobów wysokiej 
technologii13: sprzęt lotniczy, komputery i maszyny biurowe, elektronika i telekomunika-
cja, środki farmaceutyczne, aparatura naukowo-badawcza, maszyny elektryczne, maszyny 
nieelektryczne, chemikalia, uzbrojenie.

9 Ibidem.
10 M. Fic, D. Fic, Znaczenie i rozwój przedsiębiorstw sektora high-tech w Europie i Polsce, w: Mikroeko-

nomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych, problemy, praktyki, red. M. Dudek, Uniwersy-
tet Zielonogórski, Zielona Góra 2005, s. 312–313.

11 K. Kozioł, Identyfikacja przedsiębiorstw wysokiej technologii w województwie zachodniopomorskim, 
w: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, W. Janasz, Difin, Warszawa 2004, 
s. 207.

12 Nauka i technika w 2004 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, s. 147.
13 Ibidem, s. 162.
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W przypadku Polski trudno jednoznacznie określić trendy w zakresie innowacyjno-
ści. Część wskaźników świadczy o poprawie sytuacji w tym zakresie, pozostałe można 
uznać za dość przypadkowe i niewskazujące trendu w danym obszarze. Wszystkie jednak 
należą do relatywnie niskich w porównaniu z innymi krajami UE. 

W Polsce największe firmy high-tech to przede wszystkim zagraniczne korporacje 
światowe. Natomiast znaczną grupę stanowią również średnie i małe przedsiębiorstwa – 
szczególnie w sektorze informatycznym. U części z nich prace w obszarze B+R czynione 
są w krajach macierzystych, a w Polsce ma miejsce jedynie produkcja. W związku z tym 
klasyfikacja zaproponowana przez OECD wydaje się niewystarczająca. Istotne jest zatem 
zastosowanie kolejnego kryterium klasyfikacji przedsiębiorstw do sektora high-tech. Jest 
nim samodzielne wytwarzanie własnej niepowtarzalnej wiedzy w obszarze technicznym, 
technologicznym i organizacyjnym, dążenie do jej intensywnego wykorzystania. 

Według K. Perechudy pierwszoplanową rolę zawsze będą odgrywać duże koncerny 
światowe ulokowane na wektorze globalizacji, firmy zaś małej i średniej wielkości, zlokali-
zowane na wektorze wirtualizacji, są zmuszone w zakresie najnowszej technologii „łykać” 
wiedzę zapożyczoną od gigantów gospodarczych14.

niejawna 

jawna 

Firmy ma e 
i rednie 

Korporacje 
wiatowe 

globalizacja 

wirtualizacja 

wiedza 

Rysunek 1.  Dyfuzja wiedzy niejawnej i jawnej

Źródło:  K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy..., s. 36.

Budowanie sieci transferu wiedzy w ramach firm powinno opierać się na kształto-
waniu właściwych postaw wobec dzielenia się wiedzą. Postawy te kształtowane są poprzez 
udział w projektach oraz inicjatywach z zakresu zarządzania wiedzą.

14 K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 35.
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3.  Ocena procesu przepływu wiedzy w małych i średnich firmach high-tech

W badaniach uczestniczyło dwadzieścia jeden firm wysokich technologii. Najwięk-
szą grupę badanych jednostek stanowiły średnie przedsiębiorstwa (16 firm), kolejną małe 
przedsiębiorstwa high-tech (5 firm). Pod względem statusu prawnego struktura badanej 
próby kształtowała się następująco: spółki z o.o. (13 firm), spółdzielnie (4 firmy), spółka 
akcyjna (1 firma), spółka jawna (1 firma), spółka cywilna (1 firma) oraz indywidualna dzia-
łalność gospodarcza (1 firma). W opisanej próbie dominowała branża farmaceutyczna. 

W badaniach wykorzystano wywiad bezpośredni standaryzowany za pomocą kwe-
stionariusza ankiety. Do kwestionariusza dołączono krótkie wyjaśnienie celu badania an-
kietowego oraz sposobu jego wypełnienia. 

Pierwsze pytanie dotyczyło oceny procesu przepływu wiedzy w organizacji. Ocenie 
tej poddano następujące miary: organizacja stymuluje przepływ wiedzy jawnej, stymuluje 
przepływ wiedzy ukrytej, występuje w niej system dzielenia i łączenia zespołów zadanio-
wych, występują wspólne spotkania i ma miejsce wymiana doświadczeń, organizacja wy-
równuje poziom wiedzy, występuje uniwersytet korporacyjny, współpraca doświadczonych 
pracowników z młodszymi oraz przekazywanie wiedzy na przykład po szkoleniu. 

Wśród małych firm stymulacja przepływu wiedzy jawnej, wiedzy sformalizowanej 
zapisanej na takich nośnikach, jak systemy informacyjne, instrukcje, książki, oceniona zo-
stała na poziomie bardzo dobrym. Z kolei w średnich firmach stymulacja ta została oce-
niona na poziomie bardzo dobrym i celującym. Lepszy proces stymulacji wiedzy jawnej 
wśród średnich firm może wynikać z większego zastosowania nowoczesnych technologii 
służących do zachowywania oraz upowszechniania wiedzy w organizacji. 

Rysunek 2.  Stymulacja przepływu wiedzy jawnej w małych firmach high-tech

Źródło:  opracowanie własne.

Proces stymulacji wiedzy ukrytej, wiedzy ściśle związanej z osobą, niesformalizowa-
nej, najcenniejszej w organizacji, oceniany został wyżej również w firmach średnich. Wśród 
małych firm high-tech na pięć badanych jednostek stymulacja ta nie występuje w dwóch. 
W dwóch pozostałych oceniona została jako stymulacja dobra, a w jednej jako bardzo do-
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bra. Natomiast w firmach średnich dominuje ocena bardzo dobra – w ośmiu jednostkach na 
szesnaście badanych.

Rysunek 3.  Stymulacja przepływu wiedzy jawnej w średnich firmach high-tech

Źródło:  opracowanie własne.
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Rysunek 4.  Stymulacja przepływu wiedzy ukrytej w małych firmach high-tech

Źródło:  opracowanie własne.
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Rysunek 5.  Stymulacja przepływu wiedzy ukrytej w średnich firmach high-tech

Źródło:  opracowanie własne.
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Kolejna miara poddana ocenie to występowanie systemów dzielenia i łączenia zespo-
łów zadaniowych. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu pojawia się konieczność 
wykorzystania w działaniach mniejszych organizacji sprawniejszych i bardziej elastycz-
nych struktur. Następuje to poprzez rozdzielenie zadań pomiędzy zespoły zadaniowe, które 
mają zdolność do efektywnego realizowania powierzonych zadań. Zarówno w średnich, 
jak i małych firmach high-tech proces ten został oceniony podobnie na poziomie dobrym 
i bardzo dobrym. 
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Rysunek 6.  Występowanie systemów dzielenia i łączenia zespołów zadaniowych w małych firmach 
high-tech

Źródło:  opracowanie własne.
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Rysunek 7.  Występowanie systemów dzielenia i łączenia zespołów zadaniowych w średnich firmach 
high-tech

Źródło:  opracowanie własne.

W firmach high-tech mają miejsca wspólne spotkania oraz wymiana doświadczeń. 
Wspólne spotkania mogą przybrać formę obrad, odpraw lub spotkań integracyjnych. Proces 
ten częściej i lepiej realizowany jest w średnich firmach. 
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Rysunek 8.  Wspólne spotkania i wymiana doświadczeń w małych firmach high-tech

Źródło:  opracowanie własne.
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Rysunek 9.  Wspólne spotkania i wymiana doświadczeń w średnich firmach high-tech

Źródło:  opracowanie własne.

Kolejna oceniana miara to występowanie w organizacji zespołu lub pracownika zaj-
mującego się wyrównywaniem poziomu wiedzy. W małych firmach proces ten nie doty-
czy 50% badanych firm, natomiast w pozostałych proces ten realizowany jest na pozio-
mie bardzo dobrym. W średnich firmach proces ten realizowany jest na lepszym poziomie 
– w sześciu badanych jednostkach oceniono go na poziomie bardzo dobrym. 

Podobne wyniki dotyczą występowania uniwersytetu korporacyjnego – czyli powo-
łanej jednostki zajmującej się szkoleniem, powiększaniem zasobów wiedzy pracowników 
organizacji. W małych firmach tego typu jednostki nie występują, a w średnich tylko dwie 
jednostki przystąpiły do prac nad tworzeniem uniwersytetu korporacyjnego.

Następna oceniona miara to współpraca doświadczonych pracowników z młodszą ka-
drą. Występuje ona najczęściej w trakcie realizowania następujących programów: dzielenie 
się dobrymi praktykami, coaching oraz mentoring. 
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Rysunek 10. Występowanie osoby lub zespołu zajmującego się wyrównywaniem poziomu wiedzy 
w małych firmach

Źródło:  opracowanie własne.
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Rysunek 11.  Występowanie osoby lub zespołu zajmującego się wyrównywaniem poziomu wiedzy 
w średnich firmach

Źródło:  opracowanie własne.
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Rysunek 12.  Współpraca doświadczonych pracowników z młodszymi pracownikami w małych fir-
mach high-tech

Źródło:  opracowanie własne.
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Rysunek 13.  Współpraca doświadczonych pracowników z młodszymi pracownikami w średnich fir-
mach high-tech

Źródło:  opracowanie własne.

Ostatnia miara to przekazywanie wiedzy po szkoleniu lub w raportach. Przekazywa-
nie wiedzy po szkoleniu lub w raportach zostało ocenione na poziomie dobrym i bardzo 
dobrym zarówno w firmach małych, jak i średnich.

Ogólnie proces przepływu wiedzy lepiej został oceniony w firmach średnich niż ma-
łych. W średnich firmach coraz większą rolę w procesie tym odgrywają nowoczesne syste-
my informacyjne oraz uniwersytety korporacyjne, natomiast w firmach małych decydującą 
rolę odgrywa właściciel (zarząd), zachęcając pracowników do przekazywania wiedzy. 

Kolejne pytanie dotyczyło najczęściej wykorzystywanych narzędzi do przepływu 
wiedzy jawnej oraz ukrytej. Do narzędzi przepływu wiedzy jawnej zaliczono: pocztę elek-
troniczną, Internet, Intranet, biuletyn wewnętrzny, dokumentację. Natomiast do narzędzi 
przepływu wiedzy ukrytej zaliczono: szkolenia wewnętrzne, program dzielenia się dobrymi 
praktykami, telekonferencje, wideokonferencje, forum dyskusyjne, programy mentorskie, 
obrady, zespoły zadaniowe, wspólnoty praktyków. Wśród małych firm do najpopularniej-
szych narzędzi przepływu wiedzy jawnej zaliczono: pocztę elektroniczną oraz dokumen-
tację. Z kolei do najpopularniejszych rozwiązań stymulujących przepływ wiedzy ukrytej: 
szkolenia wewnętrzne, obrady oraz zespoły zadaniowe. Wśród średnich firm do narzędzi 
stymulujących przepływ wiedzy jawnej zaliczono: pocztę elektroniczną, dokumentację, 
Internet, Intranet oraz biuletyn wewnętrzny. Do stymulacji wiedzy ukrytej: szkolenia we-
wnętrzne, obrady, zespoły zadaniowe, a następnie programy dzielenia się dobrymi prakty-
kami oraz telekonferencje. 

Przedstawione wyniki badań pokazują, że najczęściej do przekazywania wiedzy wy-
bierane są rozwiązania najprostsze, takie jak: poczta elektroniczna, dokumenty zgodnie 
z systemem obiegu występującym w organizacjach, szkolenia oraz obrady. 

Konieczność szybkiego przekazywania wiedzy w samej organizacji oraz poza nią wy-
maga zastosowania różnych form i narzędzi komunikacji.
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Podsumowanie

W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia oraz przykłady dotyczące przepły-
wu wiedzy w małych i średnich firmach wysokich technologii.

Dokonano oceny przepływu wiedzy przy zastosowaniu następujących miar: organi-
zacja stymuluje przepływ wiedzy jawnej, stymuluje przepływ wiedzy ukrytej, występuje 
w niej system dzielenia i łączenia zespołów zadaniowych, występują wspólne spotkania 
i ma miejsce wymiana doświadczeń, organizacja wyrównuje poziom wiedzy, występuje 
uniwersytet korporacyjny, współpraca doświadczonych pracowników z młodszymi oraz 
przekazywanie wiedzy na przykład po szkoleniu. Zdefiniowano również narzędzia wyko-
rzystane w przepływie wiedzy jawnej i ukrytej w małych i średnich firmach high-tech.

Dzielenie się wiedzą dotyczy transferu wiedzy pomiędzy poszczególnymi pracowni-
kami a jednostkami organizacyjnymi. Pod wieloma względami dotyczy tzw. komunikacji 
interpersonalnej. 

THE FLOW OF KNOWLEDGE
IN SMALL AND MEDIUM HIGH-TECH ENTERPRISES

Summary

High-tech enterprises have developed procedures and practices that improve the flow of know-
ledge at different levels of organization.

In these enterprises, improving the flow of knowledge plays a key role and requires the involve-
ment of all employees, and especially to overcome unwillingness to share knowledge.

In the chapter the author presents the results of own researches conducted on a group of small 
and medium high-technology enterprises. These researches concern the evaluation of knowledge and 
tools to improve this process.

Translated by Krzysztof Kubiak
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SYSTEM ANONIMOWEGO INFORMOWANIA O NADUŻYCIACH 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE – WHISTLEBLOWING

Wprowadzenie

Jednym z celów właściciela lub zarządu spółki jest zapewnienie właściwego poziomu 
bezpieczeństwa. Dla większości osób bezpieczeństwo jednoznacznie kojarzy się z bezpie-
czeństwem fizycznym – ochroniarzami, kontrolą dostępu czy monitoringiem. Jednak samo 
bezpieczeństwo jest terminem dużo szerszym i obejmuje – obok bezpieczeństwa fizycznego 
– także takie aspekty, jak zapewnienie ochrony przed nadużyciami dokonywanymi przez 
pracowników. Tutaj bardzo cenne okazuje się uczestnictwo pracowników w działaniach 
kontrolnych, które łączą z rolą obserwatora, demaskatora, który informuje o bezprawnych 
lub niemoralnych praktykach w organizacji.

Celem artykułu jest przedstawienie systemu anonimowego informowania o naduży-
ciach jako instrumentu umożliwiającego uzyskanie informacji o nadużyciach w przedsię-
biorstwie.

1.  Definicja pojęcia whistleblowing

Pojęcie whistleblowing, choć znane od średniowiecza, dopiero od 40 lat jest łączone 
z ujawnianiem przestępczości w organizacjach. Stało sie również terminem prawniczym1 
i  podobnie jak corporate governance wieloznacznym zwrotem języka globalnego. Zna-
czenie whistleblowing w krajach anglosaskich rośnie od lat, a wraz z uchwaleniem w 2002 
roku ustawy Sarbanes-Oxley Act (SOX) awansował on do klasy głównych instrumentów 
mających chronić ład korporacyjny.

Trudno znaleźć w języku polskim odpowiednik, który miałby naturalne brzmienie 
i jednocześnie nie przywoływałby negatywnych skojarzeń. Słowo whistleblower to w do-
słownym tłumaczeniu dmuchający w gwizdek. Nawiązuje do angielskich policjantów, którzy 
na widok przestępstwa posługiwali się gwizdkami, aby zaalarmować kolegów i sprowadzić 
pomoc. Jedna z nielicznych propozycji to sygnaliści, a więc osoby sygnalizujące właści-

1 M. Dodge, Whistleblowers, w: Encyclopedia of white-collar and corporate crime, red. L.M. Salinger, 
SAGE Publications, Thousand Oaks 2005, Vol. 1 & 2, s. 860.
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wym organom lub opinii publicznej pewne nieprawidłowości. Określenie sygnaliści jest 
o tyle trafne, że z góry definiuje rolę osoby informującej o nieprawidłowościach. W więk-
szości przypadków osoby te dysponują jedynie podejrzeniami, fragmentami informacji bu-
dzącymi niepokój, pojedynczymi cząstkami całej układanki, a więc pewnymi sygnałami 
o nieprawidłowościach. Określenie sygnalista wskazywałoby zatem, że jego rola to przede 
wszystkim zasygnalizowanie swoich podejrzeń komuś, kto będzie miał kompetencje i moż-
liwości, aby je zweryfikować i ewentualnie zgromadzić dowody na ich potwierdzenie2.

Whistleblower – czyli osoba, która sygnalizuje zachowania nieetyczne. W języku 
polskim można się również spotkać z takimi określeniami, jak: informator w dobrej wie-
rze, donosiciel, kapuś czy tajny współpracownik. Dlatego alternatywnie proponuje się, aby 
whistleblower został demaskatorem3.

Wśród definicji określających system anonimowego informowania można wybrać na-
stępujące:

1. Whistleblowing – demaskowanie, demaskacja pracownicza, sygnalizowanie/ na-
głaśnianie zachowań nieetycznych, ujawnianie w dobrej wierze, informowanie 
przełożonych, wołanie na trwogę, „dać na trwogę”, „bić w bębny (tarabany) na 
trwogę”, „hue and cry” – okrzyki niezadowolenia na wieść o zbrodni, „łapać zło-
dzieja!”, wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach4.

2. Whistleblower – demaskator, demaskator pracowniczy, informator w dobrej wie-
rze, „ten, kto dmie w gwizdek, aby ujawnić nieprawidłowości”, donosiciel w dobrej 
wierze, donosiciel w interesie publicznym, „pracownik, który publicznie ujawnia 
nielegalne operacje firmy5.

M. Miceli i J.P. Near określają whistleblowing jako ujawnienie przez członka organi-
zacji (byłego lub obecnego) nielegalnych, niemoralnych lub bezprawnych praktyk dokony-
wanych za wiedzą pracodawcy, dokonane poprzez poinformowanie osób lub organizacji, 
które są zdolne do podjęcia skutecznych działań (w celu powstrzymania tych praktyk)6. 

R. Nader stwierdza, że whistleblower to osoba, która zgłasza w dobrej wierze i na 
racjonalnych podstawach właściwemu organowi wszelkie zdarzenia związane z przestęp-
stwami7.

Zdaniem G.R. Watchmanaka, whistleblower to aktywny obywatel, który będąc 
świadkiem bezprawnego działania, zabiega o jego wyeliminowanie. Takie osoby odgrywa-
ją żywotną rolę w społeczeństwie otwartym, społeczeństwie demokratycznym. Zmuszają 

2 A. Wojciechowska-Nowak, Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistleblowingu, 
Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2008, s. 9.

3 Szerzej: W. Rogowski, Whistleblowing: bohaterstwo, zdrada czy interes?, „Przegląd Corporate Go-
vernance” 2007, nr 1 (9).

4 Ibidem, s. 24.
5 Ibidem.
6 J.P. Near, M.P. Miceli, Organizational Dessidence: The Case of Whistle-blowing, „Journal of Busi-

ness Ethics” 1985, No. 4, s. 4.
7 D. Banisar, Whistleblowing Internal Standards and Developments, Instituto de Investigaciones Socia-

les, Unam 2006, s. 5.
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bowiem nasze instytucje publiczne do odpowiedzialności wobec ludzi, którym z założenia 
mają one służyć. Zbyt często jednak okazuje się, że osoby te są raczej karane niż nagra-
dzane za swoje zasługi, które prowadzą do wyciągnięcia na światło dzienne zachowań ła-
miących prawo, zagrożeń dla zdrowia publicznego, oszustw, nadużyć władzy lub błędów 
stwarzających ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego8.

Amerykańska ustawa o ochronie osób udzielających informacji o nadużyciach w or-
ganizacji (Whistleblower Protection Act) zawiera definicję prawną procesu demaskowania, 
precyzując, że „jest to ujawnianie informacji, która w pojęciu pracownika jest udokumento-
wana ewidencją działań nielegalnych, poważnej straty, znacznego nadużycia zarządczego, 
nadużycia władzy lub wymiernego i szczególnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego”9.

W ujęciu teoretycznym nieprawidłowością prowadzącą do strat jest każde odchylenie 
od stanu optymalnego w realizacji strategii. W praktyce może to być np. zakup surowców 
po zawyżonej cenie, wynagradzanie pracownika nieadekwatne do świadczonej pracy, prze-
szacowana ocena potencjału intelektualnego przyjmowanego pracownika, nieprawidłowe 
księgowanie czy podpisany przez prezesa zarządu kontrakt zawierający niekorzystne dla 
spółki rozstrzygnięcia. Ze względu na stochastyczną w pewnym zakresie naturę przed-
siębiorczości w każdym działaniu biznesowym jest margines błędu i ryzyko jego wystą-
pienia10.

Próbując bliżej opisać ideę whistleblowingu, należy skoncentrować się na czterech 
istotnych punktach (elementach składowych)11:

‒ sensacyjne odkrycie – ujawnia niemożliwe do zaakceptowania niebezpieczeń-
stwa, ryzyko i nieprawidłowości (np. naruszanie zapisów umów, korupcji), które 
stanowią zagrożenie dla współżycia społecznego lub środowiska,

‒ szlachetne pobudki – nie działa dla własnej korzyści, ale z troski o dobro bliźnich 
oraz stan środowiska,

‒ wszczęcie alarmu – zgłasza nieprawidłowości w miejscu pracy; dopiero przy bra-
ku reakcji ze strony kompetentnych osób lub jeśli reakcja ta jest nieadekwatna, 
informuje opinię publiczną,

‒ zagrożenie własnej egzystencji – naraża się na duże niebezpieczeństwo, ryzykuje 
swoją karierę zawodową albo nawet swoją egzystencję.

8 A. Wojciechowska-Nowak, Jak zdemaskować szwindel?..., s. 5.
9 Encyclopedia of white-collar and corporate crime..., Vol. 2, s. 860.

10 S. Kasiewicz, W. Rogowski, Ryzyko a wzrost wartości przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przed-
siębiorstwie” 2006, nr 1, s. 34.

11 Sport bez korupcji. Podręcznik dobrych praktyk, red. H.M. Arndt, D. Miebach, MSWiA, Apla – Ofi-
cyna Poligraficzna, Kielce 2006, s. 214.
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2.  Ryzyko nadużyć a skłonność przedsiębiorców do korzystania 
z systemu anonimowego informowania

Podejmując próbę oceny zjawiska przestępczości gospodarczej w Polsce, warto po-
służyć się danymi przygotowanymi i opublikowanymi pod koniec 2009 roku przez Euler 
Hermes. Jak wynika z raportu, do strat z tytułu nieuczciwych pracowników przyznaje się 
aż 92% ankietowanych przedsiębiorców. Tymczasem w podobnych badaniach przeprowa-
dzonych w 2008 roku poszkodowani to zaledwie połowa firm. Szybko rośnie nie tylko 
liczba, ale także wartość tego typu przestępstw (rys. 1). Już 15% przedsiębiorstw w Polsce 
notuje z tego powodu straty przekraczające 200 tys. zł. A odsetek przedsiębiorstw, które 
przez nieuczciwych pracowników straciły od 50 tys. do 100 tys. zł, zwiększył się z 15% 
(2008 r.) do 35% (2009 r.).

0% 10% 20% 30% 40%

powy ej 200 ty s. z

100-200 ty s. z

50-100 ty s. z

poni ej 50 ty s. z

brak

Rysunek 1.  Wartość strat wywołanych przez pracowników na szkodę pracodawcy w 2009 roku

Źródło:  TU Euler Hermes SA.

Najczęstszym sposobem ujawnienia nadużyć w polskich firmach była informacja 
anonimowa lub pochodząca od pracowników (łącznie 66%), następnie rutynowe działania 
kontrolne, audyt wewnętrzny, system zarządzania ryzykiem i na końcu – zaangażowanie 
państwowych organów ścigania12. Wyniki te są zbliżone do uzyskanych w USA: w 2004 
roku 43% malwersacji i przestępstw korporacyjnych zostało ujawnionych w wyniku in-
formacji uzyskanych od pracowników, kontrahentów lub klientów spółki, w której doszło 
do przestępstwa, czyli w wyniku działań demaskatorskich (whistleblowing). Formalne sy-
stemy kontroli – audyt wewnętrzny oraz zewnętrzny – były mniej skuteczne, ich działanie 
ujawniło odpowiednio 24% i 11% przestępstw korporacyjnych13.

12 M. Rzepnikowska, Nadużycia gospodarcze w polskich firmach, prezentacja z konferencji Corporate 
Governance XXX Przestępczość korporacyjna. Zapobieganie i wykrywanie, 7 czerwca 2006 r., Warsza-
wa, Deloitte, s. 8. Badaniami objęto kadrę zarządzająca 1000 największych firm i instytucji publicznych. 
Przyczyną niższego udziału pracowników mogą być nieodkryte w śledztwie powiązania sprawców prze-
stępstw z pracownikami działającymi w zmowie.

13 J. Tackett, F. Wolf, G.A. Claypool, Anonymous reporting mechanism: Hotlines versus Questionaires, 
„Internal Auditing” 2005, Nov/Dec 20, 6, s. 32.

powyżejpowyżej
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Na rysunku 2 przedstawiono nastawienie przedsiębiorców do korzystania z systemu 
umożliwiającego anonimowe informowanie w organizacji.

tak – ju  posiadamy
27%

nie – ale zamierzamy  
wprowadzi

14%
nie i nie zamierzamy  

wprowadza
26%

trudno powiedzie , 
nie wiem

24%

brak dany ch
9%

Rysunek 2.  Czy w firmie działa lub zamierza się wprowadzić system umożliwiający pracownikom 
anonimowe przekazywanie informacji o zaistniałych nadużyciach gospodarczych14

Źródło:  Deloitte, Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008, s. 17.

Jak wynika z powyższych badań, tylko 27% przedsiębiorstw posiada system umożli-
wiającym anonimowe przekazywanie informacji o nadużyciach gospodarczych. Natomiast 
połowa badanych nie posiada i nie zamierza go wprowadzać lub nie jest w stanie stwierdzić, 
czy wprowadzi taki system do organizacji. 

3.  System anonimowego informowania w praktyce

Aby system anonimowego informowania spełniał swoje zadanie, muszą zostać speł-
nione następujące warunki15:

– dostępność – kanały informowania, niezależnie od formy, powinny być dostępne 
poza godzinami pracy firmy, umożliwiając w ten sposób pracownikom przekaza-
nie informacji w warunkach komfortowych i gwarantujących zachowanie prywat-
ności (np. z domu) – optymalnie 24 godziny przez 7 dni w tygodniu,

– anonimowość – umożliwienie zachowania anonimowości będzie istotne dla części 
informatorów, pozostała część zgłoszeń będzie pochodziła od osób, które nie tylko 
„się przedstawią”, ale też będą niekiedy oczekiwać informacji zwrotnej o postę-
pach dochodzenia,

– podejście – nie należy podchodzić do informatorów z podejrzliwością, ale raczej 
z chłodnym i obiektywnym profesjonalizmem; głównym celem powinno być  po-

14 „Nadużycia – niewidzialny wróg przedsiębiorstw” to czwarta edycja badań poświęconych problemo-
wi nadużyć gospodarczych w firmach. Bezpośrednim celem badań było zapoznanie się z opiniami preze-
sów największych polskich firm na temat zjawiska nadużyć gospodarczych, zebranie informacji o przy-
padkach nieprawidłowości, z którymi się zetknęli oraz funkcjonujących i planowanych w ich firmach 
mechanizmach kontroli wewnętrznej, ograniczających ryzyko występowania nadużyć.

15 www.expolink.co.uk/WhistleblowingHotline/BestPractice.aspx z dnia 23.10.2011 r.
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zyskanie istotnych i użytecznych informacji, a nie potwierdzanie czy kwestiono-
wanie zasadności zgłoszenia,

– koszty – przekazywanie informacji nie powinno wymagać poniesienia jakichkol-
wiek kosztów (np. połączeń międzynarodowych) przez informatora; jest to wyraź-
ny sygnał, że firma aktywnie (również finansowo) wspiera przekazywanie infor-
macji przez whistleblowerów,

– bezpieczeństwo – informatorzy powinni mieć pewność, że przekazane przez nich 
informacje trafią tylko do wyznaczonych osób w firmie; ochrona danych powinna 
obowiązywać zarówno w trakcie dochodzenia, jak i po jego zakończeniu,

– wielojęzyczność – ma szczególne znaczenie, jeśli np. linia etyczna ma obsługiwać 
pracowników z różnych krajów; bariera językowa nie powinna zniechęcać pracow-
ników do dzielenia się swoimi wątpliwościami czy informacjami.

Dodatkowo przy wprowadzaniu systemu należy wziąć pod uwagę to, że16:
– utworzenie infolinii pozwoli zredukować nadużycia o połowę,
– anonimowe informacje są jedną z głównych metod wykrywania nadużyć w przed-

siębiorstwie,
– promowanie systemu anonimowego informowania może stać się elementem środo-

wiska etycznego w przedsiębiorstwie,
– rozszerzenie systemu o osoby z zewnątrz organizacji (dostawców, klientów) po-

zwoli na lepsze zarządzanie ryzykiem nadużyć,
– skarga/informacja na temat pracownika kadry zarządzającej powinna przejść bez-

pośrednio do działu audytu. 

4.  Czy warto zostać whistleblowerem?

Według raportu przygotowanego przez Fundację Batorego, osoba, która dostarczyła 
informacji w dobrej wierze, zarówno instytucji z zewnątrz organizacji, jak i kierownictwu 
własnego przedsiębiorstwa, bardzo często staje się ofiarą swojego etycznego postępowania. 
Wśród problemów, z którymi się spotyka, wymienia się najczęściej17:

– odsuwanie na „boczny tor”; przesuwanie pracownika na niższe stanowisko, co wią-
że się z odcięciem dostępu pracownika do dokumentów i informacji stanowiących 
źródło niepokojących sygnałów,

– alienowanie od reszty pracowników, marginalizując jego rolę w instytucji i w ze-
spole,

– szykanowanie pracownika, określanego jako „czarna owca”,
– odmawianie premii uznaniowej lub pozbawianie prawa do mieszkania służbowe-

go,
– pozwy wobec whistleblowera o naruszenie dóbr osobistych,

16 T.L. Coenen, Essential of Corporate Fraud, John Wiley & Sons, New Jersey 2008, s. 151–152.
17 A. Wojciechowska-Nowak, Jak zdemaskować szwindel?..., s. 12–13.
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– wypowiedzenie umowy o pracę; najczęstszymi przyczynami wypowiedzenia jest: 
likwidacja stanowiska pracy, utrata zaufania do pracownika lub jego konfliktowy 
charakter.

Rolę whistleblowingu osłabia brak dostatecznej ochrony prawnej na gruncie prawa 
pracy, ale również przepisy procedury karnej. Demaskator nie mieście się w wąskiej de-
finicji pokrzywdzonego. Sąd Najwyższy stwierdza bowiem, że „pokrzywdzonym może 
być w procesie karnym jedynie ten, kogo przestępstwo dotyka bezpośrednio, naruszając 
lub zagrażając w taki sposób jego dobru prywatnemu, chronionemu przez naruszony przez 
sprawę przepis”18. W świetle tej interpretacji pokrzywdzonym jest pracodawca i jedynie on 
sam może złożyć zażalenie.

Wyniki raportu Alternative to silence19 (alternatywa dla milczenia) opracowanego 
przez Transparency International wskazują, że w większości przypadków whistleblowerzy, 
znani też pod nazwą demaskatorów, za swoje działania, mające na celu ochronę dobra pub-
licznego, ponoszą wysokie ryzyko osobiste. W 10 przebadanych krajach termin whistleb-
lower kojarzony jest z kapusiem, osobą, która dostarcza informacji dotyczących sąsiadów, 
współpracowników i członków rodziny. 

Dodatkowo raport prezentuje następujące rekomendacje20:
– szerzenie wiedzy o kluczowej roli demaskatorów w ujawnianiu nieprawidłowości,
– stworzenie jednolitych i zrozumiałych ram prawnych dla ochrony whistleblowe-

rów, odnoszących się zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego, z jasny-
mi procedurami raportowania, procedurami pozwalającymi na niezależną ocenę 
i umożliwiającymi odwołanie oraz odpowiednim zadośćuczynieniem w przypadku 
negatywnych skutków, jakie ponosi whistleblower,

– odpowiednia kadra kierownicza, która zapewni powołanie właściwych kanałów 
raportowania,

– niezależny podmiot państwowy, odpowiedzialny za zbieranie informacji na temat 
ilości spraw w tym zakresie, co pozwoliłoby na skuteczny, bazujący na dowodach 
monitoring i ocenę whistleblowingu w każdym kraju Unii Europejskiej,

– wprowadzenie uregulowań zawartych w Konwencji Narodów Zjednoczonych Prze-
ciw Korupcji i Prawnokarnej Konwencji o Korupcji.

Podsumowanie

Ryzyko nadużyć dotyczy zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, niezależ-
nie od rodzaju i miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to problem, z któ-
rym spotyka się coraz więcej przedsiębiorstw. Brak odpowiedniego systemu informowania 

18 Postanowienie Sądu Najwyższego z 17.11.2005 r., II KK 108/05, OSN w SK 2005/1/2094.
19 Badania przeprowadzone w 10 europejskich krajach: Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Irlandia, 

Włochy, Łotwa, Litwa, Rumunia i Słowacja.
20 Alternative to Silence. Whistleblower Protection in 10 European Countries, Transparency Interna-

tional, 2009, s. 44–46.
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o nadużyciach może przyczynić się do zwiększenia strat w przedsiębiorstwie. Jednak bez 
skutecznej ochrony prawnej demaskatora każda decyzja osoby będącej świadkiem nad-
użyć będzie wiązała się z dużym ryzykiem. Decyzja o zawiadomieniu właściwego organu 
lub przełożonych podejmowana będzie ze świadomością nie tylko ryzyka narażenia się na 
ostracyzm, ale przede wszystkim na utratę pracy. Dopóki rozwiązania systemowe nie po-
zwolą na ochronę demaskatora, dopóty wprowadzenie najlepszych rozwiązań w zakresie 
whistleblowingu nie przyniesie wymiernych skutków. 

ANONYMOUS SYSTEM REPORT ON CORPORATE FRAUD 
IN ENTERPRISE – WHISTLEBLOWING

Summary

The article attempts characteristic of anonymous system report on corporate fraud. The author 
definied the concept of whistlebowing. Then presents the level of fraud in Polish enterprises, in order 
to indicate the tendency of enterprises to enter anonymous system report in business.

The author presented the rules for implementation of whistleblowing in the organization. At the 
end of an attempt to identify the risk posed by the decision of becoming a whistleblower.

Translated by Dariusz Pauch
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MIĘDZYPOKOLENIOWY TRANSFER WIEDZY 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Wprowadzenie

Jednym z istotnych wyzwań, przed jakimi stają obecnie gospodarki europejskie, jest 
starzenie się społeczeństwa. Analizy tego problemu nie należy ograniczać wyłącznie do 
wymiaru makroekonomicznego. Zmniejszający się udział osób w wieku przedprodukcyj-
nym i produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności, przy istotnie rosnącym udziale osób w wie-
ku poprodukcyjnym, w tym powyżej 80 roku życia, to także źródła szans i zagrożeń dla 
konkretnych przedsiębiorstw, w tym mikroprzedsiębiorstw. 

Według prognoz GUS1 i ZUS2 w latach 2010–2050 liczba osób pobierających świad-
czenia emerytalne w Polsce wzrośnie z 4,816 mln do 6,739 mln. Po roku 2010, w związku 
z osiąganiem formalnego wieku emerytalnego, rynek pracy licznie zaczną opuszczać osoby 
z pokolenia tzw. baby boomers3. 

Dla wielu przedsiębiorstw taka prognoza oznacza szansę rozwoju na nowych rynkach, 
gdzie grupę docelową klientów stanowią baby boomers. „Europejczycy w wieku emerytal-
nym i przedemerytalnym kupują połowę kosmetyków do pielęgnacji twarzy. To oni są na-
bywcami co drugiego nowego samochodu, kupują 40% produktów mleczarskich, 35% wy-
cieczek zagranicznych i 80% rejsów statkami wycieczkowymi”4. D. Stround wycofujące się 
z rynku pracy pokolenie baby boomers określa jako charmed generation5 – populację osób 
zamożnych, wpływowych, reprezentujących wysoki poziom popytu konsumpcyjnego.

Z drugiej strony wiele przedsiębiorstw w związku z odchodzeniem swoich pracowni-
ków na emeryturę może w bliskiej przyszłości doświadczyć trudności organizacyjno-rynko-

1 Prognoza ludności na lata 2008–2035, GUS, Warszawa 2009.
2 Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku, ZUS, Warszawa 2010.
3 Baby boomers – określenie na pokolenie osób urodzonych w okresie powojennego wyżu demograficz-

nego, w latach 1946–1964.
4 M. Zdziechowska, Emeryci kupują, „Wprost 24” 2006, nr 44.
5 D. Stround, The 50 – plus market, Kogan Page Limited, Londyn 2005, s. 29.
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wych. Według M. Beym6, w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat większość firm doświadczy 
dotkliwego problemu braku utalentowanych menedżerów. Przedsiębiorcy, menedżerowie 
wyższego szczebla i wysoko wykwalifikowani specjaliści różnych dziedzin to najczęściej 
osoby metrykalnie wpisujące się w pokolenie baby boomers. Ich wycofywanie się z aktyw-
ności zawodowej może oznaczać bezpowrotną utratę wiedzy i doświadczenia niezbędnych 
w podejmowaniu decyzji rynkowych i prowadzeniu firm, w ujęciu szerszym – obniżenie 
wartości rynkowej i konkurencyjności tych przedsiębiorstw. 

W związku z nieuchronnością zmian pokoleniowych oraz po to, aby zapobiec po-
wstawaniu luki kompetencyjnej, w przedsiębiorstwach coraz częściej łączy się zarządzanie 
zasobami ludzkimi z zarządzaniem sukcesją, międzypokoleniowym transferem wiedzy czy 
zarządzaniem zespołami wielopokoleniowymi.

Celem opracowania jest przedstawienie dostępnej metodyki międzypokoleniowego 
transferu wiedzy w przedsiębiorstwach oraz jej wykorzystywania przez polskie przedsię-
biorstwa. Bazując na wynikach badań realizowanych w województwie pomorskim, w arty-
kule zdiagnozowano także przyczyny niskiej aktywności starszych pracowników w proce-
sach przekazywania wiedzy pracownikom młodszym.

1.  Wiedza jako kluczowy zasób przedsiębiorstwa

We współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wiedza stanowi 
główne „bogactwo organizacji”7. Rolę wiedzy jako kluczowego zasobu w kształtowaniu 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w literaturze przedmiotu szeroko opisują m.in. 
P. Drucker8, A. Koźmiński9, M.J. Stankiewicz10 i K. Ziemniewicz11. A. Koźmiński klasyfi-
kuje wiedzę jako zasób sterujący procesami pomnażania i zmian konfiguracji pozostałych 
zasobów przedsiębiorstwa, będący równocześnie ich niezbędnym tworzywem12. Wiedza 
umożliwia przedsiębiorstwu przetrwanie w turbulentnym otoczeniu13, pozwala podejmo-
wać trafniejsze decyzje i przewidywać ich skutki, wreszcie ułatwia skuteczne działanie14.

Tworzenie i rozwój wiedzy w przedsiębiorstwie przypisuje się przede wszystkim pra-
cownikom. G. Probst, S. Raub i K. Romhardt przekonują, że wiedza jest zawsze powiąza-

6 M. Beym, Dlaczego warto zbudować skuteczny plan zarządzania sukcesją?, http://kadry.nf.pl 
(5.10.2010).

7 K.E. Sveiby, The New organizational wealth: managing and measuring knowledge-based assets, Ber-
ret-Koehle Publisher, San Francisco 1997, s. 30.

8 P. Drucker, The information executives truly Reed, Harvard Business Review, styczeń–luty 1996.
9 A. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawni-

ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
10 M.J. Stankiewicz, Próba modelowania procesów zarządzania konkurencyjnym potencjałem wiedzy 

w polskich przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynniki międzynarodowej konku-
rencyjności przedsiębiorstwa, red. M. J. Stankiewicz, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2006.

11 K. Ziemniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
12 A. Koźmiński, op.cit., s. 96.
13 Ibidem.
14 J. Jashapara, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006, s. 33.
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na z konkretną osobą15. G. von Krogh, K. Ichito i I. Nonaka dodają, że wiedza zależy od 
działań podejmowanych przez ludzi, stąd ściśle wiąże się z ich emocjami, aspiracjami, na-
dziejami i intencjami16. Wiedza związana z określoną osobą i jej doświadczeniem (wiedza 
ukryta) jest trudna do sformalizowania i łatwego przekazania innym. Ze względu na swoją 
wyjątkowość i trudność w kopiowaniu wiedza ukryta może stanowić czynnik wyróżniający 
przedsiębiorstwo na rynku i sprzyjający osiąganiu przez nie wysokiej pozycji konkurencyj-
nej. Z drugiej strony – jej utożsamienie z określoną osobą (grupą osób) może być przyczyną 
nietrwałości sukcesu przedsiębiorstwa. Zmiany organizacyjne, w tym odchodzenie z przed-
siębiorstwa pracowników dysponujących określoną, unikatową wiedzą, mogą wpływać na 
osłabienie jego pozycji rynkowej. 

2.  Metodyka transferu wiedzy w przedsiębiorstwie

Współczesne przedsiębiorstwa ze względu na rosnącą rolę wiedzy jako czynnika 
wpływającego na ich pozycję konkurencyjną coraz częściej sięgają po systemy zarządzania 
wiedzą, obejmujące procesy jej pozyskiwania, pomnażania, magazynowania i wykorzy-
stywania17. Jednym z kluczowych elementów procesu zarządzania wiedzą jest jej transfer. 
„Poprzez przekazywanie i ciągłe wzbogacanie wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa i dzie-
lenie się własną wiedzą z innymi podmiotami zasób ten staje się specyficzny dla przedsię-
biorstwa, a jego strategiczny charakter umożliwia umacnianie przewagi konkurencyjnej na 
rynku”18. 

Sprawność transferu wiedzy w przedsiębiorstwie warunkuje jej właściwa lokalizacja, 
udostępnienie i przyswojenie. W kontekście niniejszego opracowania szczególne znacze-
nie ma kwestia metodyki udostępniania i przyswajania wiedzy. Chodzi bowiem o transfer 
wiedzy w zespołach wielopokoleniowych, pomiędzy pracownikami na różnych etapach 
w swojej karierze zawodowej. W przedsiębiorstwach obecnie spotykają się pracownicy re-
prezentujący trzy pokolenia o odmiennej specyfice: baby boomers, pokolenie X i pokolenie 
Y19. Przedstawiciele każdego z tych umownie wyodrębnionych pokoleń kierują się w życiu 
zawodowym i osobistym odmiennymi wartościami, wykorzystują inne metody i narzędzia 
w zdobywaniu nowej wiedzy, budują relacje zawodowe i towarzyskie w inny sposób, w in-
nych wymiarach (realny versus wirtualny). Porozumienie i komunikacja międzypokolenio-
wa, w tym transfer wiedzy, ze względu na taką odmienność stają się coraz trudniejsze. 

15 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Managing knowledge – building blocks for success, John Wiley & 
Sons Ltd., 2000, s. 24.

16 G. von Krogh, K. Ichijo, I. Nonaka, Enabling knowledge creation. How to unlock the mystery of tacit 
knowledge and release the power of innovation, Oxford University Press 2000, s. 7, 30.

17 A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 257.

18 A. Hauke-Lopes, Rola transferu wiedzy w procesie wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny 
– podejście sieciowe, rozprawa doktorska, UE w Poznaniu, Poznań 2008, s. 46.

19 D. Piktialis, K.A. Greenes, Bridging the gaps. How to transfer the knowledge in today’s multigera-
tional workplace, Research report, R-1428-08-RR, http://www.conference-board.org (15.08.2011).



82 Anita Richert-Kaźmierska

Dodatkowo dobór metodyki transferu wiedzy w zespole wielopokoleniowym okre-
ślają: rodzaj wiedzy będącej przedmiotem transferu oraz warunki jej przyszłej implemen-
tacji.

W transferze wiedzy ogólnej (jawnej) najczęściej wykorzystuje się tradycyjne metody, 
tj. treningi i szkolenia oraz bazy wiedzy. Wiedza jest zgromadzona, odpowiednio skodyfiko-
wana, a jej nabycie nie wymaga bezpośredniej, indywidualnej współpracy z „właścicielem 
wiedzy”. W przypadku wiedzy specjalistycznej i ukrytej wzrasta rola interaktywnych form 
transferu wiedzy. Mowa tu o koncepcji uczenia się przez praktykę, współpracy z mentorem 
lub coachem, uczenia się na przykładach (np. gry strategiczne, communities of practice, 
filmy instruktażowo-szkoleniowe itp.).

Różny 
kontekst 
aplikacji 
wiedzy 

Edukacja formalna, szkolenia, 
treningi 

 Filmy szkoleniowe 
(podcatsy) 

 

 Communities of practice 
Wywiad gospodarczy, rozmowy diagnozujące  

Opowiadania szkoleniowe 

Tożsamy 
kontekst 
aplikacji 
wiedzy 

  

Bezpośrednia 
opieka 
coacha    

 Bazy wiedzy   Praktyki 
Komunikatory 

internetowe  Mentoring   
 Blogi Symulacje i gry strategiczne  

 Wiedza ogólna (jawna) Wiedza analityczna Wiedza specjalistyczna, 
ekspercka 

Rysunek 1.  Metodyka transferu wiedzy

Źródło:  D. Piktialis, K.A. Greenes, Bridging the gaps...

Jeżeli nabywcą wiedzy jest pracownik bez doświadczenia, na początku kariery zawo-
dowej najskuteczniejsze okazują się następujące metody: szkolenie, opieka mentora, prak-
tyka, rozmowy z doświadczonymi pracownikami. Wyższy poziom wiedzy i doświadczenia 
nabywcy wiedzy tzw. wiedzy wejściowej wymaga zastosowania bardziej rozwiniętych form 
w przekazywaniu mu nowej wiedzy (np. coaching, community of practice, rotacyjna zmia-
na na stanowiskach pracy, bazy wiedzy). W tym przypadku celem transferu jest bowiem 
równoczesne dostarczenie pracownikowi nowej wiedzy i pomnożenie jej dzięki wiedzy 
i doświadczeniu już posiadanemu przez odbiorcę. Przekazywanie wiedzy specjalistom, ze 
względu na rodzaj i jakość dostarczanej im nowej wiedzy, wymaga zapewnienia im kontak-
tu z twórcami tej wiedzy, np. udostępniać opracowania naukowe, umożliwiać uczestnictwo 
w konferencjach naukowych, w pokazach nowych rozwiązań technologicznych, udział 
w gremiach wymiany wiedzy w danej, wysokospecjalistycznej dziedzinie. 

Proces międzypokoleniowego transferu wiedzy w przedsiębiorstwie, w tym dobór 
właściwych metod, warunkują także inne czynniki: zależne i niezależne od przedsiębior-
stwa.
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Tabela 1

Czynniki oddziałujące na proces międzypokoleniowego transferu wiedzy w przedsiębiorstwie

Wewnętrzne Zewnętrzne 

Kultura organizacyjna Stereotyp roli osoby starszej w społeczeństwie
System zarządzania Long-life-learning
Osobowość i potrzeby pracownika Konkurencja międzypokoleniowa
Przywództwo i jego priorytety Zmiany demograficzne
Źródło:  opracowanie własne.

Czynniki mające swoje źródło wewnątrz przedsiębiorstwa (zależne) to przede wszyst-
kim styl zarządzania i kultura organizacyjna. Transfer wiedzy w przedsiębiorstwie wzmac-
niają m.in.: partycypacyjny i demokratyczny styl zarządzania, kultura organizacyjna pro-
mująca współpracę i działania zespołowe, dzielenie się wiedzą i dążenie pracowników do 
rozwoju swojej wiedzy i kwalifikacji, a także kierownictwo zdecydowane i konsekwentnie 
realizujące program transferu wiedzy. Wśród czynników niezależnych od przedsiębiorstwa 
(zewnętrznych), które wpływają na zachodzące w nim procesy transferu wiedzy w zespo-
łach wielopokoleniowych, najsilniej oddziałuje funkcjonujący w społeczeństwie stereotyp 
osoby starszej i jej roli społeczno-ekonomicznej. Stanowi on bowiem wyznacznik kreowa-
nia określonych postaw i zachowań wśród pracowników (zarówno starszych, jak i młod-
szych), w tym ich gotowości i zaangażowania w procesy transferu wiedzy.

3.  Polskie przedsiębiorstwa a kwestia międzypokoleniowego transferu wiedzy

Wizja przyszłych trudności z dostępem do wykwalifikowanych kadr, odpływu kadr 
związanego z przechodzeniem starszych pracowników na emeryturę oraz odchodzenia 
liderów, którzy tworzyli największe i najprężniejsze przedsiębiorstwa obecnych czasów, 
także polskie przedsiębiorstwa obliguje do wdrażania międzypokoleniowych systemów 
transferu wiedzy. Jak pokazują jednak badania, jest to proces trudny i skomplikowany. Jego 
realizację utrudniają m.in.:

– nieznajomość i/lub bagatelizowanie przez kadry zarządzające zagrożeń związa-
nych z zachodzącymi w skali globalnej zmianami demograficznymi,

– przejawy dyskryminacji w miejscu pracy, których podstawę stanowi wiek pracow-
nika,

– niechęć pracowników starszych do rozwijania swojej wiedzy i umiejętności,
– nieumiejętność dzielenia się wiedzą i niechęć dzielenia się nią,
– brak takich systemów zarządzania pracownikami, które uwzględniałyby zmianę 

ich roli w przedsiębiorstwie w kontekście wieku i doświadczenia (pracownik przy-
uczany–pracownik samodzielny–mentor/opiekun pracowników młodszych wie-
kiem i stażem).
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Wyniki badań Senior Intergenerational Social Capital (SISC)20 pokazują, że firmy 
z Polski uznają utratę wiedzy w związku z przechodzeniem starszych pracowników na 
emeryturę za problem kluczowy, podczas gdy firmy z Niemiec jedynie jako mało znaczą-
cy. Wśród powodów, dla których firmy niemieckie nie utożsamiają odchodzenia pracowni-
ków na emeryturę z utratą wiedzy typu know-how i know-who, wymieniono m.in.: 

– pracownicy przekazują sobie wiedzę i doświadczenie w trakcie wykonywania 
pracy,

– wiedzę utraconą w związku z odchodzeniem na emeryturę starszych pracowników 
relatywnie łatwo uzupełnić poprzez proces szkolenia,

– firma nie bazuje na wiedzy specjalistycznej, jej rozwój nie jest od takiej wiedzy 
zależny,

– funkcjonują systemy ewidencji i archiwizacji wiedzy organizacyjnej,
– pracownicy realizują zadania w zespołach wielopokoleniowych, dzięki czemu na-

stępuje wymiana wiedzy i doświadczenia w trakcie wykonywania poszczególnych 
zadań,

– firma jest młoda i niewielki jest odpływ pracowników.
Firmy niemieckie zdecydowanie częściej aniżeli firmy z Polski deklarują stosowanie 

systemów intermentoringowych, obejmujących tutoring, mentoring, szkolenia, bazy wie-
dzy i e-learning. Wśród polskich firm objętych badaniem SISC jedynie 19% wdraża takie 
programy, wśród firm niemieckich – 47%. Ankietowani reprezentujący polskie przedsię-
biorstwa jako przyczyny niewdrażania programów intermentoringowych wymieniają m.in.: 
brak wystarczającej wiedzy (36,4% wskazań) oraz brak czasu niezbędnego do wdrożenia 
procedur (27,3% wskazań), ponad 18% wskazało na brak zasobów zarówno technicznych, 
jak i osobowych. 

W badaniach przeprowadzonych w firmach w województwie pomorskim21 91% pra-
codawców deklaruje, że w ich przedsiębiorstwach funkcjonują mechanizmy i praktyki 
międzypokoleniowego transferu wiedzy. Podobnego zdania jest jedynie 60% pracowników 
w wieku 50+ zatrudnionych w tych firmach.

Wyniki pilotażowego badania zrealizowanego w ramach projektu Best Agers22 na słu-
chaczach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gdańsku zdają się potwierdzać niezbyt częstą 
praktykę przedsiębiorstw w wykorzystywaniu wiedzy starszych pracowników. Spośród 172 
respondentów badania jedynie 62,21% odpowiedziało, że w ostatnim miejscu pracy praco-
dawca wykorzystywał ich wiedzę i doświadczenie. 

20 Knowledge sparing, mentoring and e-learning within European companies, Transnational report, 
SISC, Rome 2009.

21 J. Perek-Białas, K. Turek, H. Strzałkowska, Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. 
Zbiorczy raport z badań, PBS DGA, Sopot 2011, s. 89–90.

22 A. Richert-Kaźmierska, M. Forkiewicz, M. Grudzińska, Identifying the needs of Best Ager activities 
in participating regions, Raport cząstkowy, Gdańsk 2011, s. 1.
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Tabela 2

Metodyka międzypokoleniowego transferu wiedzy wykorzystywana w polskich przedsiębiorstwach 
– wybrane wyniki (%)

Senior Intergenerational 
Social Capital

Innowacyjny model 
wsparcia dla pracowni-

ków 50+

Pr
ac

od
aw

cy

Pr
ac

ow
ni

cy

Best Agers

Wymiana doświadczeń – 25 Codzienne, nieformalne 
rozmowy i współpraca 79 75 Kierowanie pracą podle-

głych pracowników – 37,8
Szkolenie wstępne – 25 Szkolenia wewnętrzne 40 27 Mentoring – 21,5
Wymiana dobrych praktyk 
– 22,5

Zespoły wielopokole-
niowe 32 15 Szkolenie 19,8

Coaching – 22,5 Formalny system men-
toringu 27 17

Bazy wiedzy – 5 Archiwizacja pracy 14 4
Źródło:  opracowanie własne.

Mimo iż wyniki przywołanych powyżej badań trudno porównywać ze względu na za-
stosowaną w nich odmienną metodykę badania, dają one pewien obraz stosowania między-
pokoleniowego transferu wiedzy w rodzimych przedsiębiorstwach. Po pierwsze, pracodaw-
cy są bardziej optymistyczni, jeżeli chodzi o ocenę funkcjonowania przekazywania wiedzy 
w swoich przedsiębiorstwach aniżeli pracownicy. Po drugie, przekazywanie wiedzy ma 
przede wszystkim charakter nieformalny i towarzyszy codziennej współpracy, rozmowom 
i bieżącej wymianie informacji związanej z wykonywaniem określonych zadań. Sforma-
lizowane metody transferu wiedzy, w tym jej inwentaryzacja i archiwizacja w formie baz 
wiedzy dostępnych w dowolnym czasie, należą do rozwiązań wykorzystywanych w pol-
skich przedsiębiorstwach nadal niezwykle rzadko. W polskich przedsiębiorstwach nadal nie 
funkcjonuje kultura dzielenia się wiedzą. 

4.  Osoby starsze i transfer wiedzy w przedsiębiorstwie

Jednym z warunków skutecznego międzypokoleniowego transferu wiedzy jest ak-
tywny udział w całym procesie starszych i doświadczonych pracowników. Potrzeba ich 
woli i zaangażowania w dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą z młodszymi pra-
cownikami. Jak wynika z przywoływanych badań, do przekazywania swojej wiedzy pra-
cownicy w starszym wieku podchodzą z dużą ostrożnością, wręcz obawą.

Na podstawie badań SISC23 zdiagnozowano dwie grupy przyczyn ograniczających ak-
tywny udział osób starszych w procesach transferu wiedzy: indywidualne (psychologiczne) 

23 Knowledge sharing..., s. 18.
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oraz organizacyjne (związane z kulturą przedsiębiorstwa). W grupie barier indywidualnych 
wymieniono przede wszystkim: brak pewności siebie, poczucie frustracji i traktowanie 
współpracy z młodszymi i niedoświadczonymi pracownikami jako zadania dodatkowego, 
wykraczającego ponad podstawowe obowiązki służbowe, obawę przed utratą pozycji eks-
perta, trudności komunikacyjne z młodszymi pracownikami i obawę, że młodsi nie będą 
słuchać tego, co starsi pracownicy mają im do powiedzenia. Do barier mających swoje źród-
ło w organizacji i jej funkcjonowaniu zaliczono: brak przygotowywania pracowników do 
przejmowania w przyszłości roli mentorów, przekazywanie starszym pracownikom niedo-
określonych ról i zadań, w tym w relacjach z młodszymi pracownikami, brak promowania 
praktyki pracy w zespołach wielopokoleniowych.

Wyniki badań24, w których respondentami byli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Gdańsku, potwierdzają, że starsi pracownicy niezbyt chętnie uczestniczą w mię-
dzypokoleniowym transferze wiedzy. Zaledwie 57,6% uczestników badania zdeklarowało, 
że chciałoby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z młodszymi pracow-
nikami. Wiedza, jaką badani mogliby się podzielić, to m.in.: tzw. ogólna wiedza życiowa 
– co jest w życiu ważne, a co nieistotne (36,63%), wiedza dotycząca wykonywania pracy na 
konkretnym stanowisku (22,67%) oraz sposoby komunikowania się ze współpracownikami 
i przełożonymi (22,09%).

Respondenci, którzy w badaniu odpowiedzieli, że nie chcą dzielić się swoją wiedzą 
i doświadczeniem zawodowym z młodszymi pracownikami, zapytani o powody takiej de-
cyzji, wskazali m.in. na:

– trudności w komunikowaniu się z osobami młodszymi i przekazywaniu im pożą-
danej przez nich wiedzy, w tym brak woli słuchania po stronie młodszych pracow-
ników (20,93%),

– potrzebę uczenia się na własnych błędach (16,86%),
– brak szacunku, jakiego doświadczają osoby starsze ze strony młodszych pracowni-

ków (15,12%),
– brak umiejętności w zakresie przekazywania wiedzy młodszym (14,53%).
Ponadto większość spośród uczestników badania zdeklarowała, że starsi pracownicy 

w Polsce doświadczają w miejscu pracy przejawów dyskryminacji ze względu na wiek. 
Ponad 62% respondentów przyznało, że w Polsce występuje zjawisko dyskryminacji ze 
względu na wiek, natomiast 65,7% , że aktywnym zawodowo osobom starszym zarzuca się, 
iż odbierają pracę osobom młodym. Równocześnie:

– ponad 78% respondentów zgodziło się z twierdzeniem, że przekazywanie wiedzy 
i doświadczenia zawodowego w firmach przez pracowników starszych młodszym 
to dobry sposób na zapewnienie ciągłości rozwoju firmy,

24 A. Richert-Kaźmierska, op.cit., s. 2.
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– ponad 75% zgodziło się z twierdzeniem, że możliwość przekazywania swojej wie-
dzy i doświadczenia zawodowego buduje poczucie szacunku i docenienia wśród 
starszych pracowników,

– ponad 68% zgodziło się z twierdzeniem, że współpraca pracowników starszych 
z młodszymi służy uniknięciu napięć międzypokoleniowych,

– ponad 76% przyznało, że dla sprawności i efektywności procesu międzypokolenio-
wego transferu wiedzy w przedsiębiorstwie konieczne jest odpowiednie przygoto-
wanie wszystkich stron (nadawcy i odbiorcy).

Podsumowanie

Zachowanie wiedzy organizacyjnej, będącej obecnie podstawą w kształtowaniu 
przewagi konkurencyjnej, stanowi jedno z kluczowych wyzwań współczesnych przedsię-
biorstw. W związku ze starzeniem się społeczeństwa i stopniowym wycofywaniem z ak-
tywności zawodowej i przechodzeniem na emeryturę pracowników i przedsiębiorców (za-
łożycieli i właścicieli firm) przedsiębiorstwa stosują coraz bardziej zróżnicowane metody 
przechowywania i przekazywania tej wiedzy. Jedną z nich jest międzypokoleniowy transfer 
wiedzy. Chodzi o uruchomienie mechanizmów pozwalających na przekazywanie wiedzy 
młodszym pracownikom przez tych z większym stażem i doświadczeniem.

W polskich przedsiębiorstwach międzypokoleniowy transfer wiedzy nadal nie jest 
rozwiązaniem stosowanym powszechnie. Mimo że przedsiębiorcy deklarują funkcjonowa-
nie w swoich firmach narzędzi służących do przekazywania wiedzy w wielopokoleniowych 
zespołach, pracownicy pozostają w tej kwestii zdecydowanie ostrożniejsi. Pracownicy star-
si oraz młodsi wskazują na wiele barier wspólnego działania i wymiany wiedzy. 

Przywołane w opracowaniu wyniki badań pozwalają na sformułowanie kilku reko-
mendacji pomocnych w usprawnianiu procesów międzypokoleniowego transferu wiedzy 
w przedsiębiorstwach. Po pierwsze, konieczne wydaje się zwiększanie społecznej świado-
mości zachodzących procesów demograficznych oraz ich makro i mikroekonomicznych 
konsekwencji. Po drugie, potrzebna jest zmiana stereotypu roli osoby starszej w gospo-
darce i społeczeństwie. Obecny stereotyp25 hamuje społeczne i ekonomiczne, w tym za-
wodowe, zaangażowanie osób starszych oraz wywołuje negatywne reakcje ze strony osób 
młodszych. Po trzecie, w przedsiębiorstwach potrzeba systemów zarządzania wiedzą oraz 
kultury organizacyjnej sprzyjającej współpracy i wymianie wiedzy. Po czwarte, w przed-
siębiorstwach, równolegle z zarządzaniem personelem, powinno wdrażać się systemy za-
rządzania wiekiem. Wzorem może być model fiński26, w którym w cyklu pracy zawodowej 
człowieka każdy przechodzi kilka zasadniczych etapów: trenowanego (pobierającego na-

25 J. Staręga-Piasek, O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości, w: Zostawić ślad na ziemi, 
red. M. Halicka, J. Halicki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, s. 127–136.

26 Za M. Boni, Generacja 50+. Dylematy, działania – Głos w e-debacie europejskiej 2004/05/14 – Pol-
skie Forum Strategii Lizbońskiej, http://www.pfsl.pl/news.php?sts&id=78 (9/10/2011). 
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ukę), profesjonalisty, mistrza, nauczyciela (coacha), ambasadora, doświadczonego doradcy 
i promotora dobrych praktyk z historii firmy (story teller). 

INTERGENERATIONAL KNOWLEDGE TRANSFER IN COMPANIES

Summary

Due to demographic changes in upcoming decades companies will have to work out the solu-
tions to counteract the loss of organizational knowledge. Many specialists, managers and entrepre-
neurs (companies’ founders and owners) belong to the baby boomers generation. Increasing number 
of them will reach the retirement age and will make the decision to end their professional careers 
quite soon.

The main aim of the article is to present the methodology of intergenerational knowledge trans-
fer and its application in polish companies. Owing to the results of research conducted in pomorskie 
voivodaship, in the article has been also diagnosed causes of older employees’ reluctance in the proc-
esses of intergenerational knowledge transfer. 

Translated by Anita Richert-Kaźmierska
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA 
JAKO PRZESTRZEŃ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
I REALIZACJA SZANS PRZEDSIĘBIORCZYCH – ANALIZA ZJAWISKA

Wprowadzenie

W polskiej teorii i praktyce przedsiębiorczość społeczna1 nie jest kategorią obcą. 
Funkcjonuje ona jako pojęcie parasol (umbrella concept), odnosząc się do wszelkich przed-
sięwzięć społecznych w sektorze NGO, wśród przedsiębiorstw non-profit czy też organi-
zacji pożytku publicznego i innych inicjatyw społecznych z pogranicza trzech sektorów 
(rządowego, prywatnego, organizacji pozarządowych, które podejmują się rozwiązywania 
problemów społecznych). To, jak model przedsiębiorczości społecznej w Polsce wygląda 
obecnie i jakie są jego uwarunkowania, wynika ze specyfiki kontekstu społeczno-ekono-
micznego, który w porównaniu z dojrzałymi gospodarkami światowymi charakteryzuje się 
krótszym doświadczeniem demokracji i wolnego rynku.

Zjawisko przedsiębiorczości społecznej w Polsce przyjmuje różnorodne formy, a liczbę 
organizacji pozarządowych szacuje się obecnie na ponad 67 tys. Za realny szacunek uznaje 
się jednak liczbę od 40 do 50 tys., co wynika z braku obowiązku wyrejestrowywania się 
tychże podmiotów przy zakończeniu działalności2. Równocześnie istnieje wiele niezareje-
strowanych lokalnych inicjatyw społecznych rozwiązujących problemy społeczne. Co wię-
cej, warto podkreślić, że ten szacunek nie obejmuje sektora prywatnego, który angażuje się 
w działania wykazujące cechy PS. Polska, kraj o krótszym stażu jako gospodarka rynkowa, 
w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i innymi miała i ma mniejsze doświadczenia 
w tym zakresie. Warto zwrócić uwagę również, iż aktywność społeczna liderów lokalnych 
środowisk, również zaliczana do kategorii przedsiębiorczości społecznej, zawsze znajdowa-
ła duże poparcie otoczenia, mimo niesprzyjających uwarunkowań ekonomicznych (ciągłe 
braki w finansowaniu ze środków publicznych) oraz społecznych (słabe postawy obywatel-
skie w polskim społeczeństwie). Te same uwarunkowania przyczyniają się do wyzwolenia 
aktywności społecznej, właśnie z racji konieczności poszukiwania sposobów rozwiązywa-

1 Na potrzeby niniejszej publikacji przedsiębiorczość społeczną zastąpiono skrótem PS.
2 A. Soboń-Smyk, 20 lat sektora w Polsce – kilka wyników badań, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomo-

sci/459472.html z dnia 11 maja 1009 r.
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nia problemów społecznych bez środków publicznych i wbrew wielu niechętnym postawom 
społecznym obywateli. Znajdują one egzemplifikację w działaniach i aktywności np. J. Ow-
siaka i J. Ochojskiej, których przedsięwzięcia zyskały ogromne poparcie społeczne. Biznes 
coraz częściej wykazuje zainteresowanie angażowaniem się w rozwiązywanie problemów 
społecznych. Sektor prywatny realizuje swoje strategie odpowiedzialności społecznej bi-
znesu, rozwiązując aktywnie problemy społeczne. Równolegle wszelkie inicjatywy mogą-
ce przybierać cechy przedsiębiorczości społecznej chętnie wykorzystują te same narzędzia 
zarządzania, jakie są stosowane w biznesie.

1.  Definicja przedsiębiorczości społecznej

Mimo iż w wielu krajach forma „przedsiębiorstwa społecznego” uzyskała swój własny 
statut prawny3, kategoria przedsiębiorczości, będąc szerszą od kategorii przedsiębiorstwa, 
jest nadal przedmiotem intensywnej dyskusji o naturze definicyjnej4. Na bardzo podobnym 
poziomie odbywa się współcześnie dyskusja na temat samego zjawiska przedsiębiorczości, 
które nie doczekało się spójnej definicji i ostatecznej miary. A mimo to wielu badaczy za 
stosowny miernik przedsiębiorczości uważa liczbę zakładanych firm. 

PS umożliwia rozwiązywanie problemów społecznych i pobudzanie do rozwoju lokal-
ne wspólnoty i społeczeństwa, co sprawia, że staje się ona ważną kategorią w teorii i prakty-
ce. Problemy społeczne nękające społeczeństwo, prowadzące do wykluczenia społecznego 
(np. ubóstwo, głód, bezrobocie, inwalidztwo) stają się przestrzenią do zagospodarowania 
przez przedsiębiorczość społeczną i w ostatecznym rozrachunku mogą aktywizować jed-
nostki w wymiarze społecznym, zawodowym. Esencją PS jest to, że tam, gdzie jedni widzą 
problemy społeczne, przedsiębiorcy społeczni widzą szanse i możliwości przedsiębiorcze5. 
Literatura przedmiotu używa sformułowania double/triple bottom line6, odnosząc się do 
przedsiębiorczości społecznej i jej celów – tutaj kierunkiem działań jest ‘wynik na czysto’ 
(dosłowne tłumaczenie), ale w wymiarze społecznym dodatkowym wynikiem jest korzyść 
społeczna. Zatem „wynik na czysto” ma „podwójne dno”. PS jest zjawiskiem bardzo złożo-
nym. Łączy w sobie innowacyjność połączoną właśnie z traktowaniem problemów społecz-
nych jako możliwości/szanse. Ponadto PS wymaga od przedsiębiorców umiejętnej oceny 
tychże problemów, które niejednokrotnie mają wielowarstwowy wymiar (ekonomiczny, 
kulturowy, prawny, etyczny itd.). Rozwija się ona dzięki szlachetności postaw ludzi niejako 
do tego powołanych. 

3 Należy zwrócić uwagę, że brakuje nadal ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, której propozycje 
przedstawili w 2007 r. prof. J. Hausner oraz prof. H. Izdebski.

4 Morris podaje w swojej publikacji 77 definicji przedsiębiorczości, Szerzej w: M.H. Morris, Entrepre-
neurial Intensity: Sustainable Advantage for Individuals, Organizations and Societies, Quorum, Westport, 
CT 1998.

5 Szerzej A. Nicholls, Social entrepreneurship, w: Enterprise and small business: Principles, Practice 
and Policy, red. S. Carter, D. Jones-Evans, Prentice Hall 2008.

6 D. Jones, W. Keogh, Social enterprise: a case of complexity, „Social Entrepreneurship Journal” 2006, 
No. 2 (1), s. 11–26.
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Rysunek 1.  Wielowymiarowa natura przedsiębiorczości społecznej 

Źródło:  G.S. Mort, J. Weerawardena, K. Carnegie, Social entrepreneurship: Towards Conceptualisation, 
„International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing” 2008, No. 8 (1), s. 76–88.

W polskim dyskursie naukowym przedsiębiorczość społeczną utożsamia się najczęś-
ciej z działalnością (aktywnością) społeczną. Kategoria PS jest pojęciem bardzo często uży-
wanym i równolegle przypisywanym wszelkim formom organizacyjno-prawnym przedsię-
wzięć społecznych. Literatura na ten temat jest bardzo rozległa i bogato traktuje paralelnie 
przedsiębiorstwa społeczne i PS. Owo nawarstwianie pojęciowe można porównać do utoż-
samiania działalności gospodarczej, zwłaszcza sektora MSP, ze zjawiskiem przedsiębior-
czości czy też znanej dyskusji na temat różnic pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem-
menedżerem małej firmy. Uwagę zwraca kwartalnik „Trzeci Sektor” redagowany przez 
Instytut Spraw Publicznych i jego IX numer z roku 2007 zatytułowany Ekonomia społecz-
na – przedsiębiorczość społeczna – organizacje pozarządowe. Żadna z publikacji nauko-
wych tam zawartych nie nawiązuje do interpretacji zjawiska przedsiębiorczości społecznej 
w jego najbardziej rozpowszechnionych ujęciach, np. Schumpetera, Knighta, Kirznera oraz 
wielu innych współczesnych autorów, mówiących o takich charakterystykach, jak: innowa-
cyjność, strategie proaktywnego i przedsiębiorczego działania. 

Pierwsza część akronimu PS oznacza przedsiębiorczość. Zatem gdy mowa o przed-
siębiorczości społecznej, należy mówić o czymś nowym, o innowacji w sferze społecznych 
problemów i równolegle o przedsiębiorczych strategiach działania. Mimo iż przedsiębior-
czość społeczna jest utożsamiana z ekonomią społeczną, to powinna obejmować wszel-
kie organizacje niedziałające dla zysku (np. fundacje, stowarzyszenia), również działania 
sektora prywatnych przedsiębiorstw. Przy analizie tej kategorii skupić należy się na: two-
rzeniu, wykorzystywaniu i wdrażaniu w życie nowych pomysłów, dostarczaniu istnieją-
cych lub nowych usług w nowy sposób czy też dostarczanie istniejących lub nowych usług 
w nowy sposób, tworzeniu nowych organizacji lub sposobów dostarczania tychże usług 



92 Marzena Starnawska

połączonych z przedsiębiorczymi strategiami działania podmiotów wnoszących te usługi7 
w sposób przedsiębiorczy.

Sam termin przedsiębiorczość społeczna używany jest dość często wymiennie 
z przedsiębiorczością obywatelską8 oraz przedsiębiorczością publiczną9. Przedsiębiorczość 
jest odnoszona do większości dziedzin życia ludzkiego, a zwłaszcza do wzajemnego od-
działywania sfer: ekonomicznej, społecznej i kulturowej10. Jednak od ponad 10 lat studia 
nad PS skupiają się najczęściej wokół kwestii definicyjnych, z dużym naciskiem na próby 
wyróżnienia, czym PS różni się od działalności komercyjnej. Nie jest to zaskakujące, sko-
ro nawet dziś istnieją spory definicyjne wśród badaczy zjawiska przedsiębiorczości, które 
ma już prawie 50-letnią historię. Johnson w swojej publikacji dochodzi do następującego 
wniosku: „zrozumienie, czym jest PS, określenie jej granic koncepcyjnych nie jest łatwym 
zadaniem, jako że z samego założenia jest to koncepcja złożona i jest na tyle nowa, że nie 
pozwoliła na istotny konsensus w kwestiach definicyjnych do tej pory”11.

Przedsiębiorczość społeczna jest przedmiotem dużego zainteresowania w pracach ba-
daczy nauk społecznych – nie tylko ekonomistów, ale również socjologów, specjalistów od 
zarządzania. Dotyczy to nie tylko sytuacji na świecie, ale też w Polsce. To stanowi o możli-
wościach traktowania jej w sposób bardzo interdyscyplinarny, tak samo zresztą jak traktuje 
się zjawisko przedsiębiorczości na świecie.

2.  Praktyka przedsiębiorczości społecznej na świecie i w Polsce

Coraz większe zainteresowanie problematyką przedsiębiorczości społecznej wynika 
z kryzysu państwa opiekuńczego (welfare state), które generuje zwiększenie roli aktywno-
ści organizacji pozarządowych. Zmieniające się przyczyny i natura problemów społecznych 
wymagają współcześnie dużo innowacyjnego myślenia i działań wysoce przedsiębiorczych. 
W analizie zjawiska PS nie można pominąć uwarunkowań ekonomicznych, do których na-
leży stan koniunktury w danej gospodarce, który w warunkach recesji potęguje pojawia-
nie się problemów społecznych, trudności sektora państwowego w finansowaniu tychże 
problemów, zintensyfikowanych w okresie kryzysów ekonomicznych. Przedsiębiorcy spo-
łeczni z powodzeniem wykorzystują modele biznesu komercyjnego w swojej działalności 
i skutecznie rozwiązują te złożone problemy, które były i są pomijane lub niedostatecznie 
wspierane przez świat biznesu, instytucje rządowe oraz pozarządowe. Przedsiębiorcy ci 
są agentami poważnych zmian społecznych dzięki innowacyjnym i kosztowo efektyw-

7 Szerzej P. Burns, Entrepreneurship and Small Business, Palgrave Macmillan, Houndmills 2007.
8 D. Henton, J. Melville, K. Walesh, The age of the civic entrepreneur: restoring civil society and build-

ing economic community, „National Civic Review” 1997, No. 86 (2), s. 149–156.
9 W. Drayton, The Citizen Sector: Becoming as Entrepreneurial and Competitive as Business, „Califor-

nia Management Review” 2002, No. 44 (3), s. 120–132.
10 P. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, Panbooks, UK 1985; T.C. Cochran, The Business Revo-

lution, „The American Historical Review” 1974, No. 79 (5), s. 1449–1466.
11 S. Jonson, Literature Review on Social Entrepreneurship, „Canadian Centre for Social Entrepreneur-

ship Discussion Paper” 2000, www.bus.alberta.ca/ccse/WhatIs z dnia 15 maja 2009 r.
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nym strategiom przedsiębiorczym. Sukcesy te są odnotowywane na arenie światowej, do 
nich należy działalność laureata Pokojowej Nagrody Nobla, społecznego przedsiębiorcy 
– M. Yunusa. Jeśli uwzględnić przy tym fakt, iż sektory rządowe wielu potęg światowych, 
jak np. Stany Zjednoczone, zmniejszają wydatki socjalne12, a w wielu krajach rozwijających 
się budżety na rozwiązywanie problemów społecznych są niewystarczające, działalność ta 
przenosi się w tzw. sektor pozarządowy, a nawet sektor prywatny.

W Polsce do zainteresowania PS przyczynia się z pewnością program Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL wspierający działania w obszarze przedsiębiorczości społecznej. To 
zainteresowanie wzmocnione jest nagrodami przyznawanymi przedsięwzięciom typu non-
for-profit w ramach konkursów „Dobroczyńca Roku” lub „Lider Filantropii”. W skali kra-
jowej znane są już przykłady inicjatywy „Lisków”, akcje PAH, działalność stowarzyszenia 
Klon/Jawor promująca wszelkie inicjatywy społeczne. Co więcej, również międzynarodo-
wa organizacja Ashoka, założona prawie 30 lat temu, promująca PS na świecie, otworzyła 
swój oddział w Polsce w 1995 roku i podejmuje się promowania innowatorów społecznych 
w kraju. Ashoka założyła również Polską Akademię Innowatorów Społecznych, która ma 
na celu rozpowszechnianie i wdrażanie pomysłów na PS wśród studentów. Na uwagę zwra-
ca również projekt Stowarzyszenia „POMOST”, które we współpracy z Instytutem Pedago-
giki UG wiosną 2009 roku zorganizowało ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli w celu 
promocji wśród uczniów postaw przedsiębiorczych. Jedna z głównych części seminarium 
była prowadzona przez R. Praszkiera, partnera międzynarodowej organizacji Ashoka zaj-
mującej się promowaniem przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Niestety, przykładów 
promujących przedsiębiorczość w sferze rozwiązywania problemów jest jeszcze zbyt mało. 
Potwierdzić to może częściowo brak publikacji, studiów przypadku na gruncie polskim, 
takich jak wydane w Polsce w roku 2009 tłumaczenie książki D. Bornsteina Jak zmie-
niać świat. Przedsiębiorcy społeczni – wizjonerzy naszych czasów13 opisująca przykłady 
zagraniczne. 

3.  Literatura przedmiotu o przedsiębiorczości społecznej

Na poziomie literatury światowej tematyka społecznej przedsiębiorczości spotyka się 
z ogromnym zainteresowaniem środowiska naukowego. Do najczęściej cytowanych prac 
należą prace Nichollsa, Perriniego i wielu innych. Na najbardziej prestiżowej konferencji na 
świecie, organizowanej przez Babson College, tworzone są specjalne sesje tematyczne, od-
dzielnie analizujące tę problematykę (Frontiers of Entrepreneurship Research 2005, 2006). 
Czołowe czasopisma związane z przedsiębiorczością poświęcają temu zjawisku oddzielne 
wydania („Entrepreneurship and Regional Development”). Na świecie powstają statystyki 

12 G.A. Lasprogata, M.N. Cotton, Contemplating enterprise: the business and legal challenges of social 
entrepreneurship, „ American Business Law Journal” 2003, No. 41, s. 67–113.

13 Szerzej D. Bornstein, Jak zmieniać świat. Przedsiębiorcy społeczni – wizjonerzy naszych czasów, 
Anwero, Gdańsk 2009.
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i rozległe raporty dotyczące natężenia i struktury PS. Jedną z takich prób jest między-
narodowy panel GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Przeprowadzone w Wielkiej 
Brytanii w jego ramach badania wskazują, że 6,6% populacji14 jest zaangażowane w przed-
siębiorczość społeczną (działania na rzecz lokalnych społeczności oraz rozwiązujące prob-
lemy społeczne) w porównaniu ze statystyką 6,4% charakterystyczną dla działalności 
przedsiębiorczej (rozumianej jako komercyjnej). W Europie ustanowiono sieć współpracy 
badawczej EMES, regularnie monitorującą działania w zakresie PS, która podaje, że prawie 
8% zatrudnionych ma pełny etat w firmach not-for-profit, oraz różnych kooperatyw (dane 
za 2000 r. w Europie)15. W Wielkiej Brytanii znaczenie społecznych przedsięwzięć roś-
nie w większym tempie niż zakładanych firm16 czy również pod względem generowanego 
zatrudnienia17. Powstają szkoły dla przedsiębiorców społecznych (e.g. London School for 
Social Entrepreneurs). Rosnące uznanie na świecie dla PS znajduje swój wyraz w: orga-
nizowanym na skalę ogólnoświatową konkursie Ernst and Young „Przedsiębiorca Roku”, 
również w kategorii „przedsiębiorca społeczny”, nagrodzie Skoll Awards for Social Entre-
preneurship, nagrodzie międzynarodowej organizacji Ashoka czy też Schwab Foundation.

W Polsce opracowania na temat działań „trzeciego sektora” są bardzo liczne i rozwi-
nięte. Należy tu wymienić całkowity dorobek polski, do którego można zaliczyć przykłado-
wo prace J. Hausnera, A. Gizy-Poleszczuk, M. Rymszy, Z. Narskiego, G. Skąpskiej, J. Klu-
czyńskiej, A. Siennickiej, M. Gumkowskiej i wielu innych. Jednak powstała do tej pory 
znikoma liczba prac łączących aktualny dorobek z teorii przedsiębiorczości ze zjawiskiem 
przedsiębiorczości społecznej. Na uwagę zasługują prace A. Rymszy (IFiS), które dotyczą 
barier rozwoju przedsiębiorczości społecznej w ujęciu kultury organizacyjnej w sektorze 
III. Nie należy też pominąć pewnych nawiązań do teorii przedsiębiorczości w pracy Leś 
i Nałęcza (Instytut Studiów Politycznych, PAN) zatytułowanej Gospodarka społeczna – 
koncepcje i zasoby. Warto zwrócić uwagę na pracę pod redakcją J.J. Wygnańskiego Przed-
siębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów18, lecz owe teksty uwzględniające 
teorię przedsiębiorczości są pracami autorów z zagranicznych ośrodków. 

4.  Uwarunkowania przedsiębiorczości społecznej w Polsce

Oprócz całego szeregu instytucji wspierających różne formy przedsiębiorczości spo-
łecznej, takich jak ustawodawstwo, organizacje zrzeszające przedsiębiorców społecznych, 
dużą rolę w kontekście polskim odgrywają czynniki społeczne. Wynika to z doświadczenia 
przez polskie społeczeństwo ponad 50 lat komunizmu, co znacznie wypaczyło postawy 

14 Wskaźnik Total Entrepreneurial Activity (TAE).
15 Szerzej A. Nicholls, Social entrepreneurship, w: Enterprise and small business: Principles, Practice 

and Policy, red. S. Carter, D. Jones-Evans, Prentice Hall 2008.
16 Szerzej R. Harding, M. Cowling, Social Entrepreneurship Monitor: United Kingdom 2004, Global 

Entrepreneurship Monitor, London 2004.
17 Szerzej L. Salomon, H. Anheier, The Emerging Sector Revisited, John Hopkins University, Baltimore 

1999; A. Nicholls, op.cit.
18 Szerzej Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, red. J.J. Wygnański, FISE 2008.
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społeczne wobec przedsiębiorczości19. Pewien problem stanowić mogą też próby łączenia 
inicjatyw społecznych na styku państwa i sektora prywatnego. Nakłada się jeszcze na to 
niski poziom zaufania horyzontalnego w społeczeństwie, wśród lokalnych społeczności, 
jak też niski poziom zaufania wertykalnego do skuteczności działań sektora rządowego20. 
Społeczeństwo polskie ma cechy słabego społeczeństwa obywatelskiego, co w znacznym 
stopniu może determinować charakter i specyfikę przedsiębiorczości społecznej (sła-
ba inicjatywa obywatelska, małe poczucie wspólnoty lokalnej). Niemniej jednak, mimo 
iż zauważalny jest brak dobrych wzorców propagujących przedsiębiorczość w Polsce, to 
w przypadku przedsiębiorczości społecznej, z założenia niemającej charakteru ściśle ko-
mercyjnego, istnieje duża szansa na rozpowszechnienie pozytywnych przykładów, co sta-
rają się wykorzystać takie organizacje, jak Ashoka czy Stowarzyszenie Klon/Jawor. Gdy 
zestawimy te spostrzeżenia z faktem, że przedsiębiorczość zyskała w percepcji społecznej 
wiele negatywnych konotacji przez ostatnie dekady na skutek działania złożonych czyn-
ników, istotne jest pytanie, jak ta współczesna forma PS wygląda i powinna wyglądać, by 
mogła odnosić sukcesy.

Podsumowanie

Zjawisko przedsiębiorczości społecznej wymaga wielowymiarowego zanalizowania, 
a analiza dorobku światowego i polskiego w tym zakresie pokazuje, że jest to bez wątpie-
nia niewystarczająco zbadane zjawisko. Ponadto w dyskursie publicznym i naukowym na 
gruncie polskim rzadko kiedy nawiązuje się do innowacyjności, szukania nisz rynkowych 
(tj. społecznych), gdzie duch przedsiębiorczości może być zagospodarowany. Warto pa-
miętać, że PS, w wiele większym stopniu niż przedsiębiorczość nastawiona na zysk, jest 
uwarunkowana czynnikami społecznymi. To natura i cechy społeczeństwa obywatelskiego 
determinują, w jakim stopniu jednostki angażują się w rozwiązywanie problemów społecz-
nych, traktując je również jako możliwości i szanse przedsiębiorcze. 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS MEANS FOR SOLVING SOCIAL PROBLEMS 
AND GRASPING ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITIES – ANALYSIS 

Summary

The author make an attempt at providing a concise overview of what social entrepreneurship is 
and how it helps to solve social problems. There are few key issues emphasized in defining social en-
trepreneurship phenomenon. Also, some contextual elements that influence the nature and popularity 
of social entrepreneurship in Poland are presented.

Translated by Marzena Starnawska

19 Szerzej B. Glinka, Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, PWE, Warszawa 2008. 
20 A. Kubiak, A. Miszalska, Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznej w III Rzeczy-

pospolitej, „Kultura i Społeczeństwo” 2003, nr 2, s. 19–43.
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO PODSTAWA KREOWANIA 
I DZIAŁANIA MAŁEJ FIRMY

Wprowadzenie

Od lat osiemdziesiątych w wielu krajach prowadzi się intensywne badania nad zjawi-
skiem przedsiębiorczości oraz funkcjonowaniem małych firm. W Polsce takie badania są 
prowadzone od lat dziewięćdziesiątych. Niemniej jednak zarówno w Polsce, jak i innych 
krajach niezmiennie pojawiają się te same pytania dotyczące sektora MSP oraz przedsię-
biorczości, a poszukiwanie na nie odpowiedzi nie przynosi oczekiwanego efektu. Co po-
woduje, że tak niewiele wiemy na temat tych bardzo istotnych zjawisk dla gospodarki? 
Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wykorzystywanie różnej metodyki w badaniach 
nawet na ten sam temat. To z kolei wynika z faktu, że przedsiębiorczość jako obszar badań, 
który w dużym stopniu odnosi się do MSP, jest w fazie niedojrzałej, co oznacza brak lub 
niedopracowanie metodyki badawczej, a to wynika głównie ze specyfiki badania przedsię-
biorczości, które to zjawisko w swojej naturze ma charakter wielodyscyplinarny. Jego bada-
nie można przeprowadzić nie tylko w oparciu o najbardziej zbliżone dyscypliny, ekonomię 
i nauki o zarządzaniu, ale także w oparciu o psychologię czy też socjologię. Oznacza to tym 
samym, konieczność sięgania do narzędzi, które są specyficzne dla tych dyscyplin nauki. 
Nakładają się na to także inne problemy: brak miar różnych zjawisk związanych przedsię-
biorczością i funkcjonowaniem małej firmy (wzrostu, rozwoju, sukcesu itp.), prowadzenie 
badań na zamówienie, które powoduje, że są one konstruowane pod dyktando zamawiają-
cego (instytucje rządowe, samorządowe itp.). 

W opracowaniu rozwinięto opis niektórych problemów, sugerując jednocześnie moż-
liwe rozwiązania. Zarówno opis problemów, jak i ostatecznie wnioski są pierwszą próbą 
przedstawienia tego zagadnienia w Polsce (w krajach o dłuższej historii badań przedsię-
biorczości i MSP pisze się o nich już od dłuższego czasu). Opracowanie powstało w oparciu 
o literaturę oraz długoletnie doświadczenie badawcze autorki. 
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1. Kogo, co i jak badamy

Zakreślony we wprowadzeniu problem wynika w dużej mierze z niejednoznaczno-
ści definiowania wielu zagadnień związanych z przedsiębiorczością i małymi firmami. 
Pierwszy termin nie doczekał się jednej, powszechnie akceptowanej definicji. Już wiele lat 
temu W. Gartner1 doliczył się około 100 różnych definicji używanych w literaturze2. Konse-
kwencją tego faktu jest prowadzenie badań nad przedsiębiorczością, a co więcej wyciąganie 
z tych badań wniosków, podczas gdy w wielu wypadkach dotyczy to różnych jej obszarów 
lub przejawów. Na problem braku jednolitej definicji przedsiębiorczości nakłada się brak jej 
miar, ale także miar zjawisk z nią powiązanych, jak sukces, wzrost czy też rozwój przed-
siębiorstwa3. 

Pojawia się jednak pytanie, czy przedsiębiorczość powinna być zdefiniowana i w opar-
ciu o jakie kryteria taka definicja miałaby być skonstruowana. Kryteria takie powinny 
z jednej strony ujmować wszystkie jej przejawy i aspekty, z drugiej cechować się przej-
rzystością i prostotą. Prawdopodobnie taka definicja nie powstanie w wyniku konsensusu, 
a raczej zostanie narzucona. Taką próbą jest budzące niepokój coraz częstsze powoływanie 
się na badania w ramach projektu Global Entrepreneurship Monitor, które swoim zasięgiem 
obejmują niemal 60 krajów. Badania ze względu na duży zasięg zaczynają wpływać na 
wybory metodyczne innych badaczy. W projekcie zaproponowano definicję przedsiębiorcy, 
która ogranicza się do osoby, która rozpoczęła starania o założenie firmy (preprzedsię-
biorca), oraz takiego właściciela firmy, który prowadzi ją nie dłużej niż trzy lata4. Przy tak 
skonstruowanej definicji umyka wiele różnych przejawów przedsiębiorczości biznesowej, 
przede wszystkim w firmach dojrzałych. Włączenie Polski do projektu GEM spowoduje 
z pewnością wzrost liczby artykułów na temat przedsiębiorczości u nas w kraju, jednak 
będą one dotyczyły tylko tej specyficznej grupy przedsiębiorców5. 

Być może jedynym wyjściem byłoby precyzyjne zdefiniowanie różnych przejawów 
przedsiębiorczości. W tabeli 1 przedstawiono propozycję przejawów przedsiębiorczości 
w oparciu o różne kryteria. Lista ta nie jest zapewne zamknięta i może być przedmiotem 
dalszej dyskusji, jednak już na tym jej etapie widać dużą różnorodność przejawów przedsię-
biorczości, z której wielu projektujących badania nie zdaje sobie sprawy. 

1 W. Gartner, Is There an Elephant in Entrepreneurship? Blind Assumptions in Theory Development, 
„Entrepreneurship Theory and Practice” 2001, Summer, Vol. 25, Iss. 4, s. 27–40. 

2 Więcej na temat definiowania przedsiębiorczości w: C. Bruyat, P. Julien, Defining the field of re-
search in entrepreneurship, „Journal of Business Venturing” 2000, Vol. 26, s. 165–180; J.E. Wasilczuk, 
Investigate or not – problems with the entrepreneurship research methodology, w: What do we know (and 
would like to know) about entrepreneurship in Poland, red. J.E. Wasilczuk, Gdańsk University of Techno-
logy, Gdańsk 2009, s. 8–17.

3 Na ten temat więcej w: J.E. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw – aspekty teoretycz-
ne i badania empiryczne, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2005, s. 112–115.

4 Zob. np. N. Bosma, J. Levie, Global Entrepreneurship Monitor 2009, Executive Report, http://www.
gemconsortium.org/ (8.09.2011).

5 Polska brała już raz udział w badaniach GEM w 2004 r., a kolejnego raportu należy się spodziewać 
w 2012 r. 
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Tabela 1

Przejawy przedsiębiorczości

Kryteria Przejaw przedsiębiorczości

Ze względu na związek z biznesem Przedsiębiorczość gospodarcza
Przedsiębiorczość intelektualna
Przedsiębiorczość społeczna

Ze względu na sposób organizacji Samozatrudnienie
Przedsiębiorczość na pół etatu
Franchising/sieci
Multiprzedsiębiorczość 
Przedsiębiorczość rodzinna

Ze względu na własność kapitału Przedsiębiorczość „tradycyjna”
Intraprzedsiębiorczość/ przedsiębiorczość korporacyjna

Ze względu na efekt Przedsiębiorczość produktywna
Przedsiębiorczość nieproduktywna
Przedsiębiorczość destruktywna 

Ze względu na fazę funkcjonowania 
firmy

Preprzedsiębiorczość
Przedsiębiorczość młoda
Przedsiębiorczość menedżerska

Źródło:  opracowanie własne.

Dla wielu osób prowadzących badania nad przedsiębiorczością dobrym rozwiązaniem 
wydaje się skorzystanie z tej grupy definicji, która określa przedsiębiorczość jako gromadze-
nie i organizowanie ograniczonych zasobów, czyli prowadzenie firmy. Warto więc odnieść 
się do relacji pomiędzy przedsiębiorczością a małym (czy też mikro) przedsiębiorstwem. 
Zakładając, że przedsiębiorca gromadzi i organizuje ograniczone zasoby, można stwier-
dzić, że każdy właściciel mikro, a nawet małego przedsiębiorstwa jest przedsiębiorcą (jest 
to uproszczenie, ale przez badaczy często popełniane). Skoro więc nie ma definicji przed-
siębiorcy, to może sięgnąć do definicji mikro i małej firmy. Bez zająknięcia przywoływane 
są graniczne wielkości w postaci zatrudnienia, obrotów, sumy bilansowej oraz kryterium 
niezależności. Jeżeli jednak sięgamy do bazy danych (załóżmy, że jest to REGON), by do-
konać losowania próby badawczej, jaką mamy pewność, że wylosowane firmy należą rze-
czywiście do tej kategorii? Jedynym miernikiem, jaki przy losowaniu jest brany pod uwa-
gę, to liczba zatrudnionych. Tymczasem znane są przypadki firm zatrudniających 9 osób, 
a prowadzących działalność na skalę międzynarodową, co generuje wynik ekonomiczny 
daleko przekraczający wielkość graniczną dla przedsiębiorstw mikro. Ponadto na specyfi-
kę działalności mikro i małego przedsiębiorstwa wpływają nie tylko wielkości graniczne 
przywołane w ustawie o działalności gospodarczej, ale także szereg cech jakościowych, 
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o których pisała T. Łuczka6, a które to cechy są często pomijane w prowadzonych badaniach 
nad sektorem MSP. Czy wobec tego w każdym przypadku właściciel mikro czy też małej 
firmy jest przedsiębiorcą? Trudno powiedzieć, bo nawet zakładając poprawność doboru 
mikro lub małej firmy, i tak nie mamy jednolitej definicji samego przedsiębiorcy, o czym 
napisano wcześniej. Jeżeli jednak chcielibyśmy wprowadzić jakieś wyróżniki przedsiębior-
czości, należałoby wylosowaną próbę mikro i małych przedsiębiorstw poddać dodatkowym 
badaniom w celu wyłonienia „rzeczywistych” przedsiębiorców. Brak pewności co do wy-
losowania do badań odpowiednich firm dotyczy także tych badań, które koncentrują się 
na sektorze MSP, bez specjalnego nacisku na przedsiębiorczość. Trafność doboru próby 
nie bez kozery jest tak szeroko omówiona, ponieważ w dalszej części artykułu wątek ten 
pojawi się w momencie rozważań nad zasadnością stosowania metod statystycznych przy 
opracowywaniu danych zebranych w badaniach. 

W rzeczywistości każdemu z nas pozostaje udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie, 
czy popełniany jest błąd, gdy badania w małej firmie utożsamiamy z badaniami przedsię-
biorczości i na odwrót, samodzielnie, przy projektowaniu badań. Pewną wskazówką może 
być sugestia Shane’a i Venkataramana, którzy tak definiują przedsiębiorczość jako obszar 
badawczy zajmujący się7:

‒ źródłami możliwości,
‒ procesem odkrywania, ewaluacji i wykorzystania możliwości,
‒ zbiorem osób, które odkrywają, ewaluują i wykorzystują te możliwości.
Tak zdefiniowany obszar badawczy przedsiębiorczości pozwala na dużą elastyczność 

w doborze podmiotów gospodarczych i nie tylko gospodarczych do badań. Jednocześnie 
wymusza stosowanie metod często z pogranicza innych nauk, np. psychologii, socjologii 
czy antropologii. Schemat potencjalnych obszarów badawczych procesu przedsiębiorcze-
go oraz badane czynniki wskazują nawet na przewagę pozaekonomicznych uwarunkowań, 
szczególnie w początkowych fazach funkcjonowania przedsiębiorstwa (rys. 1). 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat można zaobserwować zmieniające się 
akcenty badawcze dotyczące przedsiębiorczości8. Najstarszym obszarem zainteresowania 
były funkcje, jakie przedsiębiorca pełni w gospodarce. Celem tych badań było określenie 
ekonomicznej roli przedsiębiorcy, stąd też najczęściej stosowanym podejściem były bada-
nia ilościowe, charakterystyczne dla ekonomii. Głównym odbiorcą tych badań były władze 
i decydenci. Wraz z transformacją gospodarczą w Polsce ten nurt badań przedsiębiorczości 
stał się wszechobecny w naszej literaturze przedmiotu – każdy doktorat, artykuł czy praca 
magisterska zaczynały się od przytaczania wartości liczbowych generowanych przez sektor 
MSP (udział w PKB, zatrudnieniu itp.). 

6 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroeko-
nomiczne, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2001, s. 15–20.

7 S. Shane, S. Venkataraman, The promise of entrepreneurship as a field of research. „Academy of 
Management Review” 2000, Jan, Vol. 25, Iss. 1, s. 217–226.

8 W. Bygrave, The entrepreneurship paradigm (I) revisited, w: Handbook of Qualitative Research 
Methods in Entrepreneurship, red. H. Neergaard, J. Ulhoi, Edward Elgar Publishing, 2007, s. 17–48.
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Rysunek 1.  Model procesu przedsiębiorczego i potencjalne czynniki nań wpływające

Źródło:  W. Bygrave, op.cit. 

Z czasem akcent badawczy na świecie przemieścił się w kierunku odpowiedzi na 
pytanie, kto zostaje przedsiębiorcą i dlaczego. Intensywne poszukiwania odpowiedzi na 
pytanie, czy przedsiębiorcą się rodzimy, czy też stajemy, trwają od początku lat 50. Ekono-
mia została wyparta przez psychologię, socjologię oraz antropologię. Podstawowa hipoteza 
zakładała, że przedsiębiorca różni się od nie przedsiębiorcy i te dwie grupy były głównie 
badane przy wykorzystaniu metod zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Weryfikacją 
tej hipotezy byli zainteresowani sami przedsiębiorcy, także na etapie przedzałożycielskim, 
a przede wszystkim trenerzy i osoby kształtujące system edukacyjny. Wyniki badań dopie-
ro na początku lat 70 przedostały się do systemów edukacji wyższej. Wcześniej ten obszar 
był pomijany jako nieistotny, co więcej – przynoszący dyshonor szacownym uczelniom9. 

Ostatni zaobserwowany trend w badaniach to przeniesienie akcentu z osoby na proces. 
Nieważne, kto i z jakim skutkiem, ale jak przejawia swoją przedsiębiorczość. Podstawową 
hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że przedsiębiorcy różnią się między sobą. Nastąpił 
powrót do nauk ekonomicznych, z akcentem na zarządzanie oraz teorie organizacji. Celem 
badań jest określenie procesów zachodzących przy organizowaniu nowych przedsięwzięć 
czy też firm. Wymusiło to wyparcie pozytywizmu przez konstruktywizm. Tendencja do 
przenoszenia akcentów z osoby i funkcji na proces jest w tej chwili podkreślania przez 

9 Ibidem, s. 17–18.
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wielu badaczy10. Konsekwencją tego jest odchodzenie od metod statycznych11 na rzecz dy-
namicznych, a co za tym idzie także nacisk na metody jakościowe w badaniach12. Badane 
są odczucia i stosunek przedsiębiorcy (właściciela małej firmy) do konkretnych zjawisk, 
zachowań, co pozwala lepiej te zachowania zrozumieć. 

Na marginesie należy zaznaczyć, że jedynie pierwszy obszar zainteresowań, doty-
czący roli przedsiębiorczości w gospodarce, jest w pełni spenetrowany. Może więc musimy 
poczekać następne kilkadziesiąt lat, by uzyskać odpowiedzi w kolejnych dwóch obszarach. 
Te trzy opisane obszary zainteresowań zostały przedstawione w tabeli 2.

2. Jakość badań nad przedsiębiorczością i MSP

Brak jednoznaczności, prowadzenie badań w sposób chaotyczny, bez odpowiednich 
ram teoretycznych to częste błędny podkreślane przez samych prowadzących badania. Stąd 
też i jakość samych badań jest oceniania jako niska13. Ponadto daje się zauważyć w tych 
ocenach zjawisko określane jako physic envy, które oznacza zazdrość, z jaką przedstawicie-
le nauk społecznych podchodzą do braku możliwości przeprowadzania eksperymentów lub 
wykorzystywania zbioru znanych modeli i twierdzeń14. 

Powoduje to odwoływanie się do wyrafinowanych metod statystycznych, nawet gdy 
ich stosowanie nie ma dużego sensu, np. w kontekście niemożności zapewnienia wysokiej 
jakości doboru próby badawczej (o czym była mowa). Nawet jeśli założymy, że dobór próby 
jest adekwatny do zjawiska, które chcemy przebadać, to i tak pojawiają się dalsze nieści-
słości na etapie zbierania danych, które są potem przedmiotem analizy statystycznej. Więk-
szość badań prowadzonych w Polsce wśród przedsiębiorców i właścicieli małych firm jest 
oparta na wywiadzie przy wykorzystaniu kwestionariusza. Jedynie taka metoda pozwala 
na zakodowanie odpowiedzi i zastosowanie metod statystycznych. Zazwyczaj, dążąc do 
możliwości standaryzacji, prezentuje się respondentom kafeterię ułożoną przez badające-
go, co jest obarczone subiektywnymi odczuciami badacza, a nie badanego przedsiębiorcy. 
Tymczasem to badany przedsiębiorca w swoich decyzjach kieruje się subiektywnymi sąda-
mi i ich uwarunkowania należałoby dokładnie przeanalizować, co w przypadku zaprezen-
towania gotowej kafeterii ogranicza taką możliwość. Jaką więc mają jakość badania, w któ-
rych badany przedsiębiorca mógł wskazać pięć czynników istotnych z punktu widzenia 
badacza, podczas gdy w rzeczywistości takich czynników jest dużo więcej? 

10 R. Blackburn, A. Kovalainen, Researching small firms and entrepreneurhsip: Past, present, and fu-
ture. „International Journal of Management Reviews” 2009, Vol. 11, Iss. 2, s. 127–148.

11 Tak na marginesie, żadne obliczenia statystyczne nie pozwoliły przewidzieć żadnego z ostatnich kry-
zysów gospodarczych. 

12 D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 54 i n.

13 R. Blackburn, A. Kovalainen, op.cit., s. 127–148.
14 W. Bygrave, op.cit., s. 17–48.
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Tabela 2

Główne obszary badawcze przedsiębiorczości i stosowane podejścia 

Zagadnienie Co? Kto/dlaczego? Jak?

Podejście Funkcje Osoba Proces
Perspektywa 

czasowa
Ostatnie 200 lat Od początku lat 50 Od początku lat 90

Pole naukowe Ekonomia Psychologia
Socjologia
Psychologia poznawcza
Antropologia

Zarządzanie
Teorie organizacji

Cele badań Rola przedsiębiorcy Charakterystyka osobista
Indywidualne i potencjal-

ne cechy przedsiębiorcy

Proces tworzenia:
nowych przedsięwzięć,
nowych firm

Dominujący 
paradygmat

Pozytywizm Pozytywizm
Socjologia poznawcza

Konstruktywizm

Metody Ilościowe Ilościowe
Jakościowe

Jakościowe

Podstawowa 
hipoteza

Przedsiębiorca odgry-
wa/nie odgrywa waż-
ną rolę w gospodarce

Przedsiębiorca rożni się 
od nie przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy są różni

Kto jest zainte-
resowany

Władze
Podejmujący decyzje 

ekonomiczne

Przedsiębiorcy
Potencjalni przedsię-

biorcy
System edukacyjny
Trenerzy

Biznes
Przedsiębiorcy
Potencjalni przedsiębiorcy
Nauczyciele i trenerzy
Instytucje wspierające

Źródło:  W. Bygrave, op.cit., s. 17–48.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na jakość prowadzonych badań, a wielo-
krotnie podkreślanym przez autorkę, jest dążenie za wszelką cenę do zaprojektowania 
badań oryginalnych. Z jednej strony pomaga to oczywiście w rozwijaniu obszaru ba-
dawczego, z drugiej jednak uniemożliwia rozwinięcie teorii i opracowanie modeli, które 
tłumaczą zjawiska związane z przedsiębiorczością. Jeżeli zbierzemy badania prowadzone 
np. na temat wzrostu przedsiębiorstwa, nie możemy porównywać ich wyników, każde 
bowiem było prowadzone w oparciu o inny kwestionariusz. I nawet jeżeli pytania były 
zbliżone, to drobne zmiany w użytych słowach lub rozbudowanie kafeterii mogą zakłócić 
możliwość porównywania odpowiedzi. Dążenie do oryginalności nie jest jednak bezpod-
stawne, nierzadko arkusze oceny artykułów zgłaszanych do czasopism o zasięgu między-
narodowym zawierają pytanie o oryginalność podejścia badawczego. Czy jednak może 
ona być postrzegana jako wyznacznik „dobrych” badań? Jak później badacz ma sobie 
poradzić z sytuacją, gdy na 131 artykułów o przedsiębiorczości opublikowanych w latach 
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1987–1988 i 1998–1999 trzeba aż 120 komórek w matrycy klasyfikującej tematykę szcze-
gółową tych doniesień15? 

Bardzo dużym obciążeniem badań nad przedsiębiorczością i małymi firmami, także 
w Polsce, jest częste pomijanie subiektywnych aspektów związanych z funkcjonowaniem 
podmiotów najmniejszych. Nawet jeżeli założymy, że są one skazane na obiektywny świat 
zewnętrzny, to i tak sposób, w jaki ten świat postrzegają, jest już indywidualną sprawę każ-
dego z nich. Indywidualizm celów, wartości reprezentowane przez poszczególnych przed-
siębiorców oraz ich podejście do otaczających zjawisk są niemal zupełnie ignorowane w ba-
daniach. Zakładamy „naukowo”, że wszystko się rozwija (więc dlaczego przedsiębiorstwo 
czy przedsiębiorca nie mieliby się także rozwijać), bezkrytyczne akceptujemy wyższość 
nauki nad zdrowym rozsądkiem, próbujemy wszystko zmatematyzować (co prowadzi do 
nieuzasadnionego redukcjonizmu), postępujemy zgodnie z deterministycznym pojęciem 
przyczynowości, uporządkowania, a chaos nas przeraża (podczas gdy przedsiębiorca po-
dejmuje często decyzje impulsywnie, nie kierując się przesłankami racjonalnymi)16. 

3. Jak badać przedsiębiorczość i małe przedsiębiorstwa – zamiast wniosków

Przedstawione rozważania mogą prowadzić do wniosku, iż badanie przedsiębiorczo-
ści nie ma większego sensu. Z jednej strony konstruktywizm, który preferuje metody ja-
kościowe, z drugiej strony postulat o konieczności budowania teorii i modeli wydają się 
być wykluczające. Poniżej kilka sugestii, które mogą być pomocne w rozwiązaniu tego 
dualizmu:

1. Projektowanie badań należy rozpocząć od dogłębnych studiów literatury, sięgając 
nie tylko do polskich autorów (których dokonań tutaj się nie umniejsza), ale także 
do autorów zajmujących się problematyką badania MSP i przedsiębiorczości od 
wielu lat. 

2. Po zdefiniowaniu podstawowych pojęć należy wybrać odpowiednią metodę badaw-
czą. Wybierając ją, należy się kierować przede wszystkim możliwością objaśnienia 
badanego zjawiska (kwestia dostępności zasobów do przeprowadzenia badań jest 
też istotna), ale także uwzględnić kontekst z tym zjawiskiem związany.

3. Badania MSP i przedsiębiorczości w Polsce są najczęściej prowadzone metodą wy-
wiadu opartego na kwestionariuszu zawierającym pytania zamknięte. Warto przed 
jego skonstruowaniem przeprowadzić kilka wywiadów nieustrukturyzowanych 
w celu zebrania wiedzy na temat konstrukcji pytań. Można też w tym celu prze-
prowadzić badanie eksperckie, co także pozwoli zebrać potrzebne informacje oraz 
sformułować hipotezy wstępne do prowadzonych badań. 

15 M. Mone, W. McKinley, The uniqueness value and its consequences for organization studies, „Jour-
nal of Management Inquiry” 1993, Vol. 2 (3), s. 284–296.

16 W. Bygrave, op.cit., s. 17–48.
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4. Po przeprowadzeniu wywiadów kwestionariuszowych i przeanalizowaniu danych 
(tutaj można się pokusić o metody statystyczne, chociaż ich przydatność, jak do-
wodzono powyżej, może być zakwestionowana) warto powrócić do kilku przypad-
ków, zgłębiając je i poszukując wyjaśnienia, dlaczego właśnie takie odpowiedzi 
w ankiecie były udzielane. Metoda analizy przypadków (case study) jest metodą 
powszechnie akceptowaną przy prowadzeniu badań dotyczących zarządzania. 

5. Niektóre z mankamentów prowadzonych badań (np. problem z definiowaniem zja-
wisk i mierzeniem zjawisk) można ominąć, prowadząc badania dynamiczne (longi-
tudinal study) zwane czasami podłużnymi, gdzie niezależnie od stosowanej miary 
będzie można dokonywać analizy zmian danego zjawiska i czynników wpływają-
cych na nie. Badania takie są niezwykle rzadko prowadzone, ponieważ ostateczny 
ich wynik można uzyskać dopiero po kilku cyklach obserwacji. 

6. Na koniec uwaga ogólna, nawet jeżeli w badaniach będą stosowane metody iloś-
ciowe (np. wywiad w oparciu o ustrukturyzowany kwestionariusz), należy zadbać 
o włączenie metod ilościowych. One bowiem przybliżają światu zewnętrznemu 
(badaczowi) świat wewnętrzny (przedsiębiorcę i przedsiębiorstwo) i pomagają zro-
zumieć kontekst zachodzących procesów. Nawet jeżeli nie dają możliwości zasto-
sowania metod statystycznych, to mogą czasem wzbogacić znacząco prowadzone 
badania. 

Na zakończenie cytat pochodzący z artykułu prof. Dominiaka, będący refleksją po 
wystąpieniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej wybitnego eko-
nomisty i noblisty Oliviera Williamsona: „Nauki społeczne są znacznie bardziej skompli-
kowane niż nauki ścisłe. A to prawda, bo zmiennych (i to szybko zmieniających się) jest tu 
mnóstwo. Znacznie więcej niż można uwzględnić w matematycznych formułach. Z jednej 
strony jest to ułomność tych nauk, z drugiej przez to są one tak fascynujące i stawiają przed 
nami tyle wyzwań”17. 

Obyśmy byli w stanie im sprostać, wyzbywając się jednocześnie poczucia niższości 
w stosunku do innych nauk.

ENTREPRENEURSHIP AS A BASIS FOR RISING A SMALL BUSINESS 

Summary

The main problem with researching SMEs and entrepreneurship is that we still lack the un-
equivocal definition of most phenomenon connected with those two. Because of changes in the main 
area of interest, from person and objects to processes, there is also a need to change the approaches to 
investigate both SMEs and entrepreneurship. Author gives some tips for designing such researches, 
especially to use more qualitative methods. 

Translated by Julita E. Wasilczuk

17 P. Dominiak, Refleksje po wykładzie Olivera Williamsona, „Pismo PG”, listopad 2011, s. 29–30.
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MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Mikro i małe firmy pełnią szczególną funkcję w rozwoju naszego kraju. Dotyczy 
to roli1 zarówno w skali makro, o czym świadczy ich duży udział w strukturze przedsię-
biorstw (ponad 99% w 2008 r.), w tworzeniu PKB (52% PKB wytwarzanego przez sektor 
przedsiębiorstw w 2008 r.), jak i w rozwoju lokalnym. Tworzą one bowiem nowe miejsca 
pracy (w 2008 r. udział zatrudnionych w mikro i małych firmach wyniósł 54%) oraz poma-
gają lokalnej gospodarce dostosować się do społeczno-ekonomicznych zmian, pobudzając 
wzrost aktywności gospodarczej. Dzięki takim firmom następują zmiany alokacyjne czyn-
ników wytwórczych jako efekt poszukiwania nisz rynkowych, wzrastającej działalności 
gospodarczej, ciągłego dążenia nie tylko do przetrwania na rynku, lecz także do ciągłego 
rozwoju2. Istotnym zagadnieniem jest zatem poszukiwanie możliwości poprawy ich funk-
cjonowania na rynku, co jest o tyle ważne, że wzrasta wśród tych przedsiębiorstw udział 
podmiotów nowo powstałych (z 8,3% w 2007 r. do 8,9% w 2008). 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku w sytuacji permanentnych zmian oznacza 
zdolność utrzymywania dotychczasowej lub tworzenia nowej przewagi konkurencyjnej. 
Jest to możliwe poprzez zarządzanie zmianami. Przyjmuje się, że zarządzanie zmianami to 
zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstw3. Polega ono na przyjęciu innowacji za cel 
i przesłankę stałej restrukturyzacji posiadanych zasobów, rozwoju potencjału konkurencyj-
ności umożliwiającego osiąganie, umacnianie i obronę pozycji na rynku uzyskanej dzięki 

1 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, 
Warszawa 2010, s. 29–228.

2 M. Strużycki, Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu – nowe wyzwania, w: 
Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004, s. 20.

3 Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 66.
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przewadze konkurencyjnej. Innowacje dotyczą także metod zarządzania i są wymieniane 
jako jedne z głównych wyznaczników uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w kraju4. 
Problem zarządzania zmianą polega na umiejętnym przekształcaniu i restrukturyzowaniu 
posiadanych zasobów w przyszły potencjał konkurencyjności. W procesie tym istotną rolę 
odgrywa tworzenie tak zwanych niewidocznych dla konkurenta zasobów zapewniających 
długotrwałą przewagę konkurencyjną. Samo przedsiębiorstwo w istotny sposób kształtuje 
warunki mikrootoczenia, co dotyczy głównie postaw i opinii konsumentów, dostawców, 
pośredników oraz konkurentów5.

Przedsiębiorstwo funkcjonuje nie tylko w obszarze ekonomicznym, ale powiązane jest 
także ze środowiskiem społecznym i ekologicznym, nawet jeśli warunki te tylko pośrednio 
wpływają na warunki ekonomiczne przedsiębiorstwa. Wynika to z koncepcji zrównowa-
żonego rozwoju – idei politycznej wypracowanej przez Światową Komisję do spraw Śro-
dowiska i Rozwoju, przyjętej przez większość państw6. Idea społecznej odpowiedzialności 
biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) jest oparta na dialogu z interesariuszami 
i braniu odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo za swoje działania w sferze ekonomicz-
nej, społecznej i ekologicznej oraz etyce w działaniu.

Rozszerzenie odpowiedzialności przedsiębiorstw w stosunku do otoczenia powoduje, 
że stają się one w coraz większym stopniu uzależnione od jego oceny. Równowaga spo-
łeczna wymaga pewnego minimum społecznej akceptacji sposobu i efektów funkcjonowa-
nia organizacji zarówno przez społeczne otoczenie, jak i przez samych jej uczestników7. 
Społeczna akceptacja przedsiębiorstwa oraz przedmiotu jego działalności determinuje jego 
istnienie.

Badania preferencji nabywców8 pokazują, że zagadnienie CSR cieszy się wśród nich 
rosnącym zainteresowaniem. Coraz więcej nabywców reaguje na społecznie nieodpowie-
dzialne działania firm, np. stosuje kary w postaci bojkotu produktów. Najsilniej tendencja 
ta widoczna jest w krajach wysokorozwiniętych. Także badania inwestorów wskazują, że 
zaczynają oni oceniać przedsiębiorstwa pod kątem społecznej odpowiedzialności.

4 G. Dehnel, Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen, Wyd. 
UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 29.

5 Konkurencyjność przedsiębiorstw. Nowe podejście, red. E. Skawińska, op.cit., s. 67.
6 J. Adamczyk, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE 

w Krakowie, Kraków 2001, s. 9.
7 A.K. Koźmiński, K. Obłój, Strategie zarządzania, w: Współczesne koncepcje zarządzania, red. A.K. 

Koźmiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 379.
8 Np. realizowane przez grupę badawczą Environics International na 20 tys. ludzi w 20 krajach świata, 

źródło: http://www.iisd.org/business/issues/sr_csrm.asp (14.11.2011).
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1.  Funkcje społecznej odpowiedzialności biznesu 

Jak ważny jest aspekt etyczny w działalności gospodarczej, pokazał ostatni kryzys 
finansowy, którego źródeł niektórzy dopatrują się w naturze ludzkiej9. Nieefektywne za-
rządzanie ryzykiem operacyjnym, które dotyczy m.in. oszustw popełnianych przez pra-
cowników, oraz brak efektywnych mechanizmów kontroli i przejrzystości funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw były już krytykowane w kontekście głośnych afer finansowych10. Za 
jedną z głównych przyczyn obecnego globalnego kryzysu uważa się podporządkowanie 
budowaniu wartości dla akcjonariuszy takich tradycyjnych celów, jak: udział w rynku, in-
nowacyjność, reputacja. Zmalało znaczenie takich pojęć, jak: motywacja, zaangażowanie, 
kooperacja oraz zaufanie11.

Etyka i moralność powinny powrócić do praktyki każdego przedsiębiorstwa, ponie-
waż warunkują zaufanie, które jest podstawą jego relacji z otoczeniem. Pomocne może być 
w tym wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Zarządzanie według 
tej idei polega na odpowiedzialności przedsiębiorstwa w sferze ekonomicznej, społecznej 
i ekologicznej oraz etyce w działaniu. Idea ta pozwala lepiej zarządzać ryzykiem i buduje, 
tak obecnie potrzebny firmom, kapitał zaufania12. 

Mimo że CSR jest różnie definiowana, niektórzy twierdzą, że na tyle sposobów, ile 
przedsiębiorstw ją stosuje13, to wszystkie skupiają się na tym, w jaki sposób należy uwzględ-
niać w prowadzeniu działalności gospodarczej społeczny, ekonomiczny i środowiskowy 
wpływ swoich poczynań tak, by korzyści dla wszystkich zainteresowanych były jak naj-
większe przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych efektów działalności14.

CSR oznacza nie tylko wywiązywanie się przedsiębiorstwa z zobowiązań wobec 
właścicieli kapitału, lecz także zaspokajanie potrzeb wszystkich interesariuszy, czyli pod-
miotów, które wpływają na działalność przedsiębiorstwa i na które ono oddziałuje. Są to 
zatem osoby i podmioty, które wysuwają różnego rodzaju żądania wobec przedsiębiorstwa, 
mają możliwość wyegzekwowania tych żądań, chcą wykorzystać swoje siły wpływu na 
proces decyzyjny przedsiębiorstwa w celu realizacji swych żądań15. Do najczęściej wymie-
nianych grup interesariuszy należą: akcjonariusze, zarząd, pracownicy, klienci, dostawcy, 
kredytodawcy, państwo i społeczeństwo. Każdą z tych grup charakteryzują cele i odpo-
wiednie generatory wartości16. 

9 S. Surdykowska, Kryzysy finansowe a wiarygodność sprawozdań finansowych, w: Problemy 
współczesnej rachunkowości, red. Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, SGH, Warszawa 2009, s. 477.

10 J. Krasodomska, Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kry-
zysu ekonomicznego, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 
2010, s. 11–12.

11 K. Obłój, Światowy kryzys, „Managermagazin” 2009, nr 1, s. 58–60.
12 T. Borkowski, PR w kryzysie czy kryzys w PR?, „Gazeta Bankowa” 2008, nr 43, s. 50–51.
13 A. Kamela-Sowińska, Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, w: Problemy 

współczesnej rachunkowości, red. Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, op.cit., s. 216.
14 Ibidem.
15 J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009, s. 49.
16 Ibidem, s. 51.
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Większość przedsiębiorstw, które starają się być odpowiedzialne wobec swoich inte-
resariuszy, koncentruje się głównie na trzech ich grupach: klientach, pracownikach i inwe-
storach. Starają się one uwzględnić w swych działaniach również potrzeby i oczekiwania 
innych grup, jeśli te są szczególnie związane z organizacją i są dla niej ważne. Przedsię-
biorstwa starają się więc traktować klientów rzetelnie i uczciwie poprzez m.in. respekto-
wanie gwarancji, wywiązywanie się z uzgodnionych terminów dostaw, odpowiedzialność 
za jakość sprzedawanych produktów. Przedsiębiorstwa przestrzegające zasad społecznej 
odpowiedzialności w swych stosunkach z pracownikami traktują ich uczciwie, czynią 
z nich część zespołu, respektują ich godność i podstawowe potrzeby ludzkie. W stosunku 
zaś do inwestorów takie przedsiębiorstwo przestrzega właściwych procedur księgowych, 
dostarcza akcjonariuszom odpowiednich informacji na temat wyników finansowych przed-
siębiorstwa, zarządza organizacją w sposób zapewniający ochronę praw i interesów akcjo-
nariuszy17. 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw spełnia istotne funkcje: dynamizu-
jącą (odnoszącą się do konkurencyjności przedsiębiorstw), humanizującą (odnoszącą się 
do procesów globalizacji) i strukturalną (odnoszącą się do układu i wzajemnych relacji 
poszczególnych obszarów stosunków międzynarodowych). Koncepcja ta dynamizuje dzia-
łania przedsiębiorstw, ponieważ wyzwala innowacyjność w poszukiwaniu sposobów uzy-
skania i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Skutki popularyzacji CSR nie ograniczają 
się jedynie do ekonomicznych aspektów ich funkcjonowania. Ma ona także znaczenie dla 
realizacji postulatów zmiany obecnego modelu globalizacji w kierunku jego humanizacji. 
Funkcja strukturalna CSR objawia się we wzroście rangi kwestii społecznych w stosunkach 
międzynarodowych. Przejawia się ono w coraz większym przekonaniu, że zagadnienia te 
wykraczają poza granice poszczególnych państw i wymagają rozwiązań na poziomie mię-
dzynarodowym18.

W niniejszym artykule uwaga zostanie poświęcona wpływowi CSR na poprawę kon-
kurencyjności przedsiębiorstw. 

2.  Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Konkurencyjność przedsiębiorstwa obejmuje procesy i systemy, które dają mu pozycję 
lidera w branży, i jest związana z umiejętnością zwiększania przez przedsiębiorstwo war-
tości użytkowej postrzeganej przez klienta. W skład konkurencyjności wchodzą konkretne 
techniczne umiejętności, które są istotne z punktu widzenia funkcjonowania na określonym 
rynku, oraz zespół działań wykonywanych przez firmę w zakresie efektywności ogólnej 
i kosztowej (zapewnienie wartości, podnoszenie wartości i innowacyjność). Wiąże się to 

17 R.W. Grifin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 
s. 117.

18 J. Nakonieczna, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 
2008, s. 181.
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głównie z jakością produktów przedsiębiorstwa, metod pracy i zarządzania19. Konkuren-
cyjność przedsiębiorstwa to umiejętność osiągania i/lub utrzymania przewagi konkuren-
cyjnej20, która z kolei daje podstawy do przygotowania oferty i zastosowania okreś lonych 
instrumentów konkurowania21. Klasyczne źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa to zasoby i umiejętności22.

Na kluczowe znaczenie zasobów w procesie osiągania przewagi konkurencyjnej przez 
przedsiębiorstwo zwraca uwagę zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjnej23. Odpo-
wiada ona obecnym warunkom ogólnej niepewności, w których zmiany są jedynym sta-
łym elementem działania łatwym do przewidzenia. W takich warunkach zdrowy rozsądek 
podpowiada, aby szukać źródeł przewagi konkurencyjnej w zdolności do szybkich i ade-
kwatnych reakcji na zmiany sytuacji. Tak mogą działać przedsiębiorstwa mające rezerwy 
wolnych zasobów, których układ można szybko zmienić w zależności od potrzeb sytuacji. 
Na tym opiera się właśnie zasobowa koncepcja przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo 
postrzegane jest jako podmiot aktywnie poszukujący ważnych zasobów czynników pro-
dukcji (tzn. że są one cenne, rzadkie, trudne do imitacji oraz efektywnie wykorzystane)24. 
Zasoby są materialnymi i niematerialnymi czynnikami będącymi w dyspozycji przedsię-
biorstwa, które można podzielić na „twarde” i „miękkie”25. „Twarde” są wymierne, kon-
kretne, z trudem i stosunkowo wolniej podlegają zmianom, ponieważ zasady ich stosowania 
i funkcjonowania są znane, skodyfikowane i przewidywalne. Najważniejszymi są: kapitał 
(rzeczowy i finansowy), technologie i know-how, strategia pojmowana jako plan działania 
w długim horyzoncie czasowym, struktura, czyli sformalizowane zasady podziału zadań, 
władzy i odpowiedzialności oraz informacji w firmie. Natomiast „miękkie” zasoby firmy to 
jej tkanka społeczna i społeczne relacje z otoczeniem. Zasoby te są niedookreślone, płynne, 
zmienne. Zmiany, jakim podlegają, nie mają charakteru w pełni przewidywalnego i nie są 
przez nikogo w pełni kontrolowane. Zaliczyć do nich można: ludzi z ich kwalifikacjami, 
aspiracjami, motywacjami i postawami, kulturę, tj. utrwalone wzorce zachowania, normy 
i wartości, wiedzę, czyli zasoby informacji użytecznej dla funkcjonowania firmy, markę, 
tj. społeczny odbiór przedsiębiorstwa i jego produktów, dostęp do rynku, czyli utrwalone 
kontakty z nabywcami.

19 D. Faulkner, C. Bowman, Strategie konkurencji, Gebethner i S-ka, Warszawa 1996, s. 35–45.
20 M. Gorynia, Konkurencyjność przedsiębiorstwa – próba konceptualizacji i operacjonalizacji, 

w: Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, red. E. Najlepszy, Wyd. AE 
w Poznaniu, Poznań 1998, s. 22.

21 B. Godziszewski, Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. UMK, Toruń 2001, 
s. 59.

22 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002, s. 346.
23 B. Wernerfelt, A resource – based view of the firm, „Strategic Management Journal” 1984, Vol. 5, 

s. 171–180.
24 J. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of Management” 1991, 

Vol. 17, No. 1, s. 99–120.
25 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2005, s. 93.
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Aby przedsiębiorstwo trwało, rozwijało się i budowało trwałą przewagę konkurencyj-
ną, potrzebne są jeszcze zdolności do ich tworzenia i odtwarzania oraz umiejętność zarzą-
dzania nimi. Wśród zdolności do tworzenia i odtwarzania zasobów podstawowe znaczenie 
mają zdolności informacyjne, czyli umiejętność pozyskiwania i przetwarzania informacji 
na temat zmian otoczenia oraz stanu zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Określają 
one także zdolności transformacyjne, czyli umiejętność zmian konfiguracji zasobów przed-
siębiorstwa, adaptacyjne (jego zdolność dostosowania się do otoczenia), innowacyjne i so-
cjotechniczne (umiejętność oddziaływania na ludzi)26. Wykorzystanie tych zdolności zale-
ży od umiejętności zarządzania. Między zasobami oraz zamierzeniami przedsiębiorstwa 
musi istnieć dynamiczne napięcie. Przedsiębiorstwo musi używać swoich zasobów niczym 
dźwigni wypychającej ją stale w górę27. 

3.  Rola CSR w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo 

Społeczna odpowiedzialność firmy oznacza, że jest ona moralnie odpowiedzialna 
i zobowiązana do rozliczania się przed społeczeństwem ze swojej działalności. CSR jest to 
także budowanie przez organizację trwałych, pozytywnych relacji ze wszystkimi zaintere-
sowanymi stronami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Podstawowe 
obszary odpowiedzialnych zadań w wymiarze wewnętrznym to zarządzanie zasobami ludz-
kimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, przystosowanie do zmian oraz zarządzanie ochroną 
środowiska i zasobami naturalnymi. W wymiarze zewnętrznym konieczne jest uwzględ-
nienie interesów społeczności lokalnych, partnerów handlowych, dostawców i klientów, 
poszanowanie dla praw człowieka i globalnych problemów ekologicznych28.

Społeczna odpowiedzialność wzmacnia wizerunek przedsiębiorstwa, a więc sposób 
postrzegania go przez otoczenie. Elementem wizerunku jest wiarygodność firmy (czyli sto-
pień zaufania, jakim darzą firmę poszczególne podmioty) oraz reputacja, która związana 
jest z przeszłością i tworzy korzenie wiarygodności29. Reputacja firmy obraca się wokół 
czterech wartości skierowanych do różnych audytoriów: niezawodność odwzorowuje ocze-
kiwania klientów i konsumentów. Inwestorów, dostawców, partnerów i kredytodawców in-
teresuje wiarygodność, pracowników – solidność, zaś na odpowiedzialność zwraca uwagę 
szeroka społeczność, w której działa przedsiębiorstwo30. Prospołeczny i proekologiczny 
charakter działalności przedsiębiorstwa jest jedną z bardziej stabilnych form wyróżniania 
się na rynku. Wizerunki wypracowane przez firmy okazują się trwałe, przemawiając do 
sfer emocjonalnych nabywców, wiążąc ich z firmą bądź też zniechęcając do niej31. 

26 Ibidem, s. 93.
27 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 91–92.
28 Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, FOB, 

Warszawa 2001, s. 274–282.
29 W. Budzyński, Zarządzanie wizerunkiem firmy, SGH, Warszawa 2002, s. 11–17.
30 J. Filipek, Reputacja tworzy kapitał firmy, „Forum Odpowiedzialności Biznesu” 2002, nr 2, s. 4.
31 P. Kotler, Konkurencyjność a charakter społeczny, w: Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, 

M. Golgsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998, s. 180.
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Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi polega na postrzeganiu pracowników 
jako najważniejszego zasobu przedsiębiorstwa. Chodzi o to, by firma rzeczywiście była atrak-
cyjnym pracodawcą, dbającym o stosowanie takiego systemu wynagrodzenia, który zapewni 
pracownikom satysfakcjonujący poziom życia, stwarzającym możliwości rozwoju, bezpieczne 
warunki pracy, programy podziału zysku32. Społecznie odpowiedzialne nastawienie przedsię-
biorstwa jest zachętą dla wysoko kwalifikowanej siły roboczej, która zwraca uwagę także na 
pozapłacowe warunki pracy (poczucie misji, szanowanie pracowników). Dzięki temu firma 
ma łatwiejszy dostęp do nowej wysoko kwalifikowanej siły roboczej oraz notuje niższe rota-
cje pracowników. Pracownicy, czując dumę, są bardziej zaangażowani, dzięki czemu wzrasta 
ich efektywność pracy. Mają silniejszą motywację, by lepiej pracować33. 

Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne mają lepiej opracowane zasady przepły-
wu informacji. Właściwy mechanizm ujawniania danych, ich przejrzystość i mechanizmy 
kontroli oraz realizowane wymagania ładu korporacyjnego pozwalają na uzyskanie zaufa-
nia inwestorów, co oznacza większą liczbę inwestycji. Akcje takich przedsiębiorstw cieszą 
się też większą popularnością, co oznacza łatwiejszy dostęp do kapitału oraz w pewnym 
sensie obniżenie wahań akcji na giełdzie34.

Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne z założenia nastawione są na proces 
i dialog z otoczeniem, co wpływa na lepsze rozeznanie się w potrzebach nabywców. Dia-
log z interesariuszami oznacza możliwość stworzenia pożądanej, zgodnie z najnowszymi 
tendencjami w zarządzaniu, organizacji uczącej się i wcześnie rozpoznającej nowe tenden-
cje. Sprawna komunikacja pozwala także na dokonanie oszczędności, ponieważ pozwala 
na skuteczniejsze wykorzystanie własnych zasobów35. Społeczna odpowiedzialność wobec 
społeczności lokalnej (jako kolejnej grupy interesariuszy) powinna obejmować reagowa-
nie na oczekiwania społeczne wyrażone przez przedstawicieli społeczności lokalnej oraz 
proponowanie własnych rozwiązań, które zaspokajać będą określone potrzeby tej społecz-
ności. Firma może więc podejmować przedsięwzięcia komercyjne, generujące pozytywne 
zmiany strukturalne w regionie, w którym funkcjonuje, może podejmować długoterminowe 
inwestycje na rzecz wspólnoty lokalnej budujące przychylność otoczenia oraz realizować 
przedsięwzięcia charytatywne dla wspólnego dobra36.

Potraktowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako podstawy układania relacji 
z otoczeniem, zwłaszcza gdy podejmowane są działania strategiczne, pozwala na zwięk-
szenie możliwości kształtowania tego otoczenia zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. 

32 Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, op.cit., 
s. 44.

33 U. Gołaszewska-Kaczan, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako instrument walki 
konkurencyjnej, w: Strategie konkurencji przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, red. J. Szabłowski, WS-
FiZ w Białymstoku, Białystok 2004, s. 363.

34 J. Nakonieczna, op.cit., s. 189–190.
35 Ibidem, s. 190.
36 Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, op.cit., 

s. 52.
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Uświadomienie sobie zbieżności długookresowych celów ekonomicznych przedsiębiorstwa 
z celami społecznymi pozwala na konkurencyjne podejście do tego zagadnienia, czyli np. 
przeznaczenie pieniędzy na inicjatywy społeczne, których efekty wpływają pozytywnie 
na biznes. Konkurencyjne podejście do CSR oznacza w obszarze możliwości produkcyj-
nych angażowanie się przedsiębiorstwa w te projekty, które przekładają się na poprawę 
zasobów przedsiębiorstwa, zwłaszcza poziomu kwalifikacji pracowników, rozwoju badań 
i technologii, infrastruktury, efektywnej administracji oraz dostępnych surowców natu-
ralnych. Dzięki finansowemu wsparciu firmy może zostać podniesiony poziom edukacji 
i mogą być poprawione warunki życia lokalnej społeczności. Konkurencyjne podejście do 
społecznej odpowiedzialności wpływa także na zmianę popytu na rynku działania przed-
siębiorstwa. Nie chodzi tu tylko o wzmocnienie atrakcyjności produktu poprzez silny pro-
społeczny i proekologiczny wizerunek, ale także o możliwości kształtowania rynku dla 
produktów tego przedsiębiorstwa (powiększenie rynku, podniesienie jego jakości). Zwięk-
szona świadomość konsumencka oraz wymagania nabywców oznaczają zmianę sposobu 
konkurowania. Jest to więc kreowanie nowych rynków oraz ulepszanie już istniejących 
poprzez wytworzenie u nabywców potrzeby przywiązywania znaczenia do innych cech de-
cydujących o zakupie niż cena, a więc pracowanie nad wytworzeniem ich lojalności nabyw-
czej. Przemyślane zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa wpływa także na warunki 
konkurencyjne, na jasność i przejrzystość reguł konkurencji. Społecznie odpowiedzialne 
działanie przedsiębiorstw wpływa na pozostałych uczestników gry rynkowej – dostawców, 
podwykonawców i inne instytucje wspomagające. Podmioty te mają lepszy dostęp do no-
wych technologii, uczestniczą w lepszej wymianie informacji, co prowadzi do obniżenia 
kosztów transakcyjnych i pozwala na wypracowanie długookresowych relacji między po-
szczególnymi ogniwami przedsiębiorstwa37.

Inne ważne korzyści uzyskiwane przez przedsiębiorstwo stosujące strategię wyróż-
niania poprzez działalność społecznie odpowiedzialną to38:

– trudność w naśladownictwie przez inne podmioty (budowanie wiarygodności i za-
ufania to proces długotrwały, naśladowcy muszą długo czekać na rezultat swoich 
działań),

– możliwość kształtowania cen na wyższym poziomie (konsument godzi się zapłacić 
więcej za produkty firmy etycznej lub produkty, co do których ma przekonanie 
o ich bezpieczeństwie),

– preferencje klienta są po stronie firmy odpowiedzialnej, klient spośród wielu takich sa-
mych produktów wybiera produkt firmy wiarygodnej, działającej odpowiedzialnie,

– oparcie się na tej koncepcji nie pociąga za sobą konieczności rezygnacji z masowej 
sprzedaży i nie tworzy gorszej pozycji kosztowej,

37 M.E. Porter, M.R. Kramer, The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, w: Harvard Busi-
ness Review on Corporate Responsibility, Harvard Business School Press, Boston 2003, s. 38–41.

38 U. Gołaszewska-Kaczan, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako instrument walki 
konkurencyjnej, w: Strategie konkurencji przedsiębiorstw..., s. 364.



113Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na poprawę konkurencyjności...

– nie ma tu ryzyka działań związanych z unikalnością ofert (unikalność nie dotyczy 
oferty, ale firmy, która z ofertą wychodzi do klienta).

Podsumowanie

Efektem umiejętnego włączania społecznych i środowiskowych zagadnień do strategii 
działalności przedsiębiorstwa jest lepsze wykorzystanie posiadanych przez przedsiębior-
stwo zasobów i umiejętności. Społeczna odpowiedzialność wzmacnia bowiem wizerunek 
przedsiębiorstwa. Prospołeczny i proekologiczny charakter działalności przedsiębiorstwa 
jest jedną z bardziej stabilnych form wyróżniania się na rynku. Społecznie odpowiedzialne 
nastawienie przedsiębiorstwa wpływa także na wzrost zaangażowania pracowników i po-
prawia ich efektywność pracy. W przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym zasady 
przepływu informacji są lepiej opracowane. Właściwy mechanizm ujawniania danych, ich 
przejrzystość i mechanizmy kontroli oraz realizowane wymagania ładu organizacyjnego 
pozwalają na uzyskanie zaufania inwestorów. Ponieważ przedsiębiorstwa społecznie odpo-
wiedzialne z założenia nastawione są na proces i dialog z otoczeniem, wpływa to na lep-
sze rozeznanie się w potrzebach nabywców. Sprawna komunikacja pozwala na dokonanie 
oszczędności, ponieważ własne zasoby są skuteczniej wykorzystane. W odpowiedzi na zgła-
szane przez społeczność lokalną oczekiwania przedsiębiorstwo może podejmować przedsię-
wzięcia komercyjne generujące pozytywne zmiany strukturalne w regionie, długoterminowe 
inwestycje na rzecz wspólnoty lokalnej budujące przychylność otoczenia, realizować przedsię-
wzięcia charytatywne dla wspólnego dobra. Wszystko to pozwala na zwiększenie możliwości 
kształtowania tego otoczenia zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa. W obszarze możliwości 
produkcyjnych oznacza to angażowanie się przedsiębiorstwa w te projekty, które przekłada-
ją się na poprawę zasobów przedsiębiorstwa. Firma stosująca CSR wzmacnia atrakcyjność 
produktu poprzez silny prospołeczny i proekologiczny wizerunek. Ma większe możliwości 
kreowania nowych rynków oraz ulepszania już istniejących poprzez pracowanie nad wytwo-
rzeniem ich lojalności nabywczej. Zaangażowanie społeczne i ekologiczne przedsiębiorstwa 
wpływa także na warunki konkurencyjne, na pozostałych uczestników gry rynkowej. 

THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE BUSINESS WITH THE CHANCE 
ON THE IMPROVEMENT OF THE COMPETITIVENESS 

THE MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Summary

For purposes of the article was the indication of the advantage of the application through the 
micro and small enterprises of the idea of the social responsibility of the business (Corporate Social 
Responsibility – CSR). This idea is based on the dialogue of the enterprise with partners and taking 
through it responsibilities for her actions in the economic sphere, social and ecological and the ethics 
in action. 

Translated by Maria Zuba, Anna Spoz
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DOBRE I ZŁE PRAKTYKI W ZARZĄDZANIU FINANSAMI 
MIKRO I  MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

W ASPEKCIE ZAGROŻENIA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU

Wprowadzenie

Mikro i małe przedsiębiorstwa to jedna z najistotniejszych grup w sferze gospodarczej 
każdego kraju. Także w Polsce jest to grupa stanowiąca 99,9%1 wszystkich przedsiębiorstw, 
wypracowująca 46,9%2 PKB i tworząca 41,4% miejsc pracy3. Istotnym problemem, jaki 
dotyka tę grupę podmiotów, jest ich niska zdolność do kontynuacji działalności w okresie 
pierwszych pięciu lat po powstaniu, która sięga zaledwie 30%4. Waga tego problemu jest 
duża, gdyż upadek lub likwidacja firmy z sektora MMP5 oznacza najczęściej utratę źródła 
utrzymania dla samego przedsiębiorcy i jego pracowników, konieczność spłaty zobowiązań 
firmowych z majątku osobistego przedsiębiorcy oraz znaczące obniżenie samooceny takie-
go przedsiębiorcy i związaną z tym utratę inicjatywy w przyszłości. 

Przyglądając się wynikom badań naukowych nad upadłością przedsiębiorstw, prowa-
dzonych w różnych krajach w okresie poprzedzającym kryzys finansowy, można zauwa-
żyć, że jedną z najważniejszych przyczyn upadłości w nich prezentowaną są błędne decyzje 
w zakresie zarządzania finansami. I tak w odniesieniu do przedsiębiorstw z kontynentu 
australijskiego szacowano, że za 43% upadłości odpowiadają przyczyny natury finansowej 
– w tym 17% to zła kondycja ekonomiczna, 16% brak kapitału, 6% nadmierne zadłużenie 
i 4% wzrost należności nieściągalnych. W odniesieniu do przedsiębiorstw z Wielkiej Bry-

1 J. Łapiński, Zarejestrowane i aktywne MSP w latach 2008–2009, w: Raport o stanie małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, red. A. Wilmańska, PARP, Warszawa 2010, s. 31.

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

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

4 J. Łapiński, Zarejestrowane i aktywne MSP..., s. 37.
5 Przyp. autor. – sektor MMP – sektor mikro i małych przedsiębiorstw, zgodnie z definicją mikro i ma-

łego przedsiębiorstwa przyjętego w art. 104 i 105 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 
2.07.2004, DzU nr 173, poz. 1807, z późn. zm., implementującej Recommendation 2003/361/EC Komisji 
Euro pejskiej z dnia 6.05.2003 r. 
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tanii czynnik finansowy był odpowiedzialny za 28% upadłości, a w Niemczech powodem 
68,6% upadłości był brak środków finansowych, 30,1% błędy w planowaniu oraz w 20,9% 
przeszacowanie podstawowych wskaźników, przy czym w badaniu niemieckim powody 
mogły się na siebie nakładać6.

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy w obszarze zarządzania finansami 
w polskim sektorze MMP występują negatywne zjawiska, które mogłyby w konsekwencji 
prowadzić do upadłości przedsiębiorstwa, a także czy zachodzą zjawiska o charakterze po-
zytywnym, które będą sprzyjały możliwości kontynuacji działalności przez firmę w latach 
kolejnych.

1.  Wyniki badań i wnioski w zakresie złych praktyk

Badania własne autorki, przeprowadzone w latach 2010 i 2011 na grupie 80 mikro 
i małych przedsiębiorstw, miały na celu wskazanie przykładów pozytywnych i negatyw-
nych zjawisk, jakie występują w zarządzaniu finansami polskich mikro i małych przed-
siębiorstw. W roku 2010 autorka przeprowadziła badania na temat zarządzania finansami 
w outsourcingowym modelu rachunkowości. Podczas tych badań wykazano negatywne 
zjawiska w zakresie zarządzania finansami mikro i małych przedsiębiorstw obejmujące 
między innymi7:

a) brak polityki zabezpieczającej dobrą ściągalność należności w firmie. Politykę taką 
prowadziło tylko 9% ankietowanych firm. Spośród osiemdziesięciu analizowanych 
firm tylko jedna posiadała ubezpieczenie swoich należności. Większość firm nie 
prowadziła w stosunku do swoich klientów polityki zabezpieczenia wekslem ani 
analizy danych finansowych klientów przy określaniu granicznej wielkości kre-
dytu kupieckiego. Większość nie korzystała też z usług faktoringowych. Często 
możliwość dokonywania sprzedaży terminowej na rzecz nierzetelnego klienta blo-
kowano dopiero w momencie, kiedy firma decydowała się wystąpić przeciwko nie-
mu na drogę sądową; 

b) brak wykorzystywania prognoz finansowych przygotowywanych na rzecz banków 
i instytucji finansowych do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem. Zjawisko 
to było w badanych firmach powszechne. W żadnej z firm nie wykorzystano przy-
gotowanej na potrzeby bankowe prognozy finansowej w celu odniesienia wyni-
ków rzeczywiście uzyskanych przez przedsiębiorstwo do wyników modelowanych 
w prognozie i nie dokonywano analizy odchyleń.

W roku 2011 postanowiono poszerzyć zakres badań przeprowadzonych na tej samej 
grupie przedsiębiorstw w celu sprawdzenia, czy w firmach tych mają miejsce także inne 

6 B. Prusak, Uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw, w: Gospodarka Polski w okresie transforma-
cji, red. F. Bławat, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001, s. 79–99. 

7 M. Baliś, Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw w outsourcingowym modelu rachunkowości 
– szanse i  zagrożenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 637, WNUS, Szczecin 2011, 
s. 13–20.
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negatywne praktyki w zakresie zarządzania finansami. Ze względu na niską liczebność 
próby badania te miały za zadanie analizę jakościową, a nie ilościową zjawiska i stworze-
nie katalogu zjawisk negatywnych, nie zaś ocenę częstotliwości ich występowania w skali 
próby czy populacji. Wyniki badań, zaprezentowane w tabeli 1, uzupełniono grupowymi 
wywiadami przeprowadzonymi z ankietowanymi przedsiębiorcami w październiku 2011 
roku, w dziesięciu sesjach po ośmiu właścicieli firm w każdej. Tematyka wywiadu grupo-
wego obejmowała prezentację ogólnych wyników ankiet oraz ich uzupełnienie o pytania, 
które pojawiły się w trakcie analizy ankiety. Stanowiła także okazję do uszczegółowienia 
i wyjaśnienia stanowiska przedsiębiorców w kwestiach objętych ankietą, czego ze względu 
na zwartą formę ankietową nie mogli uczynić w trakcie samego badania za pomocą kwe-
stionariusza. 

Tabela 1

Wyniki ankiety nt. praktyk w zakresie zarządzania finansami w mikro i małych przedsiębiorstwach

Treść pytania zadanego w ankiecie
T N
procent 

odpowiedzi
Czy analizują Państwo aktualną kondycję finansową Państwa firmy? 92 8
Czy analizują Państwo, jak zmienił się poziom przychodów ze sprzedaży 
oraz zysków Państwa firmy w kolejnych latach? 92 8

Czy analizują Państwo zmiany innych wielkości finansowych odnotowanych w Pań-
stwa firmie, np. poziomu należności i zobowiązań? 11 89

Czy wykorzystują Państwo w analizie kondycji finansowej Państwa firmy wskaźni-
ki oceny np. zadłużenia, płynności, rentowności? 3 97

Czy posiadają Państwo prognozy finansowe w odniesieniu do swojej działalności? 78 22
Czy analizują Państwo różnice między prognozami finansowymi a rzeczywistymi 
wynikami? 0 100

Czy zdarzyło się Państwo mieć kłopoty finansowe z tytułu dokonania zbyt dużych, 
w stosunku do możliwości finansowych, inwestycji? 5 95

Czy dokonując inwestycji i posiadając analizy inwestycyjne, biorą Państwo 
pod uwagę ich wyniki jako decydujące? 10 90

Czy zdarzyło się Państwu finansować majątek trwały kredytem obrotowym? 28 72
Czy zdarzyło się Państwu, że brakło Państwu pieniędzy na zapłatę firmowych 
zobowiązań na skutek przedwczesnych, nadmiernych wypłat z zysku? 55 45

Czy rozważali Państwo zmianę dotychczasowej formy opodatkowania? 5 95
Czy zdarzyło się Państwu kupić coś tylko po to, aby zmniejszyć podstawę opodat-
kowania? 97 3

Czy uważają Państwo, że rozpoczynając działalność, właściwie oszacowali Państwo 
poziom przychodów i kosztów w pierwszym jej roku? 13 87

Czy posiadają Państwo w firmie zestawienie kwot, jakie powinni zapłacić Państwo 
swoim dostawcom oraz Państwa dostawcy Państwu? 91 9

Źródło: opracowanie własne.
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Po przeanalizowaniu wyników przedstawionych w tabeli 1 do najpoważniejszych 
złych praktyk, jakie ujawniły się w badaniu należy zaliczyć:

1. Dokonywanie nadmiernych inwestycji w aktywa trwałe w stosunku do możliwości 
finansowych firmy i nieuwzględnianie w tym zakresie przesłanek wynikających 
z analiz efektywności inwestycji. Problem ten wystąpił tylko w 5% przedsiębiorstw, 
ale jego pojawienie się niosło za sobą zawsze poważne skutki. Firmy, w których 
zjawisko wystąpiło, dokonywały inwestycji w aktywa trwałe w trybie przetargo-
wym. Przedsięwzięcia te były finansowane w 80% z długoterminowych kredytów 
inwestycyjnych. Wartość inwestycji sięgała kilkudziesięciu procent dotychczaso-
wej sumy bilansowej przedsiębiorstwa, a często wręcz ją przewyższała. Przy tak 
znaczącym zaangażowaniu i stopniu ryzyka banki wymagały przeprowadzenia 
statycznych i dynamicznych analiz efektywności inwestycji oraz przedstawienia 
szczegółowych biznesplanów wraz z prognozami finansowymi na całość okresu 
kredytowania. Firmy przedstawiały takie analizy bankom, natomiast wyniki tych 
analiz nie były przez osoby zarządzające przedsiębiorstwami brane w żaden sposób 
pod uwagę w procesie podejmowania decyzji. Oznaczało to dokonywanie zakupów 
inwestycyjnych po cenach przekraczających graniczne progi przewidziane w ana-
lizach efektywności oraz wykorzystywanie inwestycji w późniejszym okresie 
w sposób niezgodny z założeniami, w szczególności w sposób przynoszący niższe 
od zakładanych przychody. W konsekwencji powodowało to znaczące problemy ze 
spłatą zobowiązań i stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla możliwości kontynua-
cji działalności przez przedsiębiorstwa, wymuszając ich głęboką restrukturyzację. 
Co charakterystyczne, przesłanek wynikających z analiz efektywności inwestycji 
sporządzanych dla banków nie brały pod uwagę także firmy, w których poziom in-
westycji nie przekraczał możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Rekomendacje 
analityczne miały decydujące znaczenie tylko dla 10% firm. 

2. Finansowanie inwestycji w aktywa trwałe kredytem obrotowym lub kredytem 
kupieckim. 28% ankietowanych przedsiębiorców, szukając źródła finansowania 
swoich potrzeb inwestycyjnych w kredycie inwestycyjnym i oceniając procedurę 
pozyskania tych środków jako zbyt skomplikowaną (w związku z koniecznością 
przedstawienia wycen, biznesplanów i ocen efektywności inwestycji), decydowało 
się na zaciągnięcie kredytu obrotowego. Tak pozyskany kapitał przeznaczali na 
inwestycje w aktywa trwałe. W konsekwencji również w tym przypadku firmy 
miały problemy ze spłatą zobowiązań – kredyt obrotowy z założenia przyznawany 
jest na krótki okres i powinien być angażowany w aktywa szybko rotujące. W sy-
tuacji ulokowania takich środków w aktywa trwałe, które nie przynoszą szybkiego 
zwrotu w krótkim okresie ani szybko nie rotują, w firmach pojawiały się problemy 
z płynnością finansową. 

3. Zbyt agresywna polityka wypłat z zysków w przedsiębiorstwie prowadząca do po-
wstania kryzysu płynności. Praktyka polegająca na zbyt szybkim wycofywaniu 
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z przedsiębiorstwa, jako zysku lub zaliczki na poczet zysku, środków finansowych 
pozostających dotychczas do dyspozycji przedsiębiorstwa spowodowała, według 
wyników ankiety, opóźnienia w terminowości spłaty firmowych zobowiązań 
w 55% firm. 

4. Niewłaściwie rozumiana optymalizacja podatkowa. Częstym zjawiskiem w ana-
lizowanej grupie przedsiębiorstw były błędne działania zmierzające do obniżki 
podatków. Polegały one z jednej strony na braku krytycznej oceny dotychczas sto-
sowanej metody opodatkowania w podatku dochodowym (95% ankietowanych nie 
brało pod uwagę zmiany formy opodatkowania), z drugiej strony na dokonywaniu 
zupełnie nieuzasadnionych merytorycznie i ekonomicznie zakupów tylko po to, 
aby zmniejszyć podstawę opodatkowania (to zjawisko wystąpiło aż w 97% firm). 

5. Brak podstawowej bieżącej analizy finansowej w codziennej działalności przed-
siębiorstwa. W analizowanej grupie tylko w 3% przedsiębiorstw wykorzystywano 
w bieżących procesach decyzyjnych proste parametry oceny kondycji finansowej, 
takie jak wskaźniki płynności, rotacji, zadłużenia czy rentowności, a tylko w 11% 
oceniano zmiany parametrów innych niż zysk i przychody ze sprzedaży. 8% bada-
nych firm nie analizowało swojej bieżącej kondycji wcale. 

6. Brak właściwego planowania finansowego. Praktyka ta ma miejsce zarówno na eta-
pie wstępnym działalności (87% badanych), gdy przedsiębiorcy nie potrafią dobrze 
oszacować przychodów i kosztów działalności, zawyżając przychody i zaniżając 
koszty, nie uwzględniając czasu potrzebnego na rozruch działalności, nie dokonu-
jąc analizy cen możliwych do uzyskania w danej branży na danym terenie, jak i na 
etapie dalszym, gdy nie potrafią ocenić niezbędnego poziomu kapitału obrotowego, 
a o finansowanie zewnętrzne zabiegają dopiero, gdy odczuwają problemy finanso-
we, zamiast robić to w okresie dobrej kondycji ekonomicznej swojej firmy. 

Wszystkie opisane wyżej złe praktyki, ujawnione w badaniach z lat 2010 i 2011, nie-
wątpliwie stanowią zagrożenie dla możliwości kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. 
Niektóre z nich, takie jak bierność w stosunku do zjawiska należności trudnych, niewspół-
mierna do możliwości finansowych aktywność inwestycyjna czy zbyt agresywny drenaż 
zysku, stanowią także zagrożenie w sposób bezpośredni. Inne, takie jak nieefektywne wy-
korzystywane posiadanych przez firmę informacji, brak analizy czy planowania finanso-
wego, mogą spowodować, że decyzje podejmowane w firmie będą dalekie od optymalnych 
lub też nie zostanie dostrzeżone na czas nadciągające zagrożenie.

Analizując przyczyny tego zjawiska, należy zauważyć, że w obiegowej opinii, któ-
ra znajduje odzwierciedlenie w poglądach przedsiębiorców wyrażonych w wywiadach 
grupowych, firmy z sektora MMP są tworem na tyle niewielkim, że zarządzanie nimi, 
w tym zarządzanie ich finansami, jest – według sformułowania użytego w wywiadach 
– intuicyjne. 
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W badaniach przeprowadzonych w roku 2010 zadowolenie z jakości zarządzania fi-
nansami w swojej firmie deklarowało 79% przedsiębiorców8. Z drugiej strony właściciele 
przekonują w wywiadzie grupowym, że jeżeli popełniają błędy w procesach podejmowania 
decyzji w sferze finansowej, to wynikają one z braku dostępu do informacji, która w ich 
przedsiębiorstwach z racji wielkości nie jest generowana, lub też z dużego stopnia kom-
plikacji wiedzy specjalistycznej, jaka jest niezbędna do uniknięcia tych błędów. Stoi to 
w sprzeczności z prezentowaną przez nich koncepcją zarządzania „intuicyjnego”. 

Tymczasem, jak pokazuje analiza stanu prawnego oraz rzeczywistości gospodarczej 
nawet w przypadku prowadzenia ewidencji księgowej w postaci odzwierciedlającej wyłącz-
nie wynik finansowy podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przepisy prawa nakłada-
ją na mikro i małego przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych 
i sporządzania remanentu magazynowego raz w roku9, wyciągi bankowe pozwalają monito-
rować stan środków finansowych oraz kredytów bankowych, a większość przedsiębiorstw 
(91% ankietowanych) posiada prowadzoną we własnym zakresie ewidencję należności i zo-
bowiązań. Pozwala to na sporządzenie uproszczonego bilansu i prowadzenie podstawowej 
analizy finansowej. 

Przeszkodą nie powinien być także brak specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. 
78% badanych przedsiębiorstw posiada, wykonane na rzecz banków i instytucji unijnych, 
zawansowane analizy finansowe. Wykonywane są one przez podmioty zewnętrzne, któ-
re gotowe są służyć swoją pomocą i wiedzą chcącemu zrozumieć treść tych dokumentów 
przedsiębiorcy. Problemem jest raczej brak chęci dokształcania się ze strony przedsiębior-
ców, ich samozadowolenie z jakości prowadzonej polityki finansowej i przekonanie o braku 
konieczności zdobywania nowej wiedzy. 

Szukając przyczyn kłopotów finansowych w swojej działalności, właściciele firm 
podkreślają natomiast zgodnie wagę czynników zewnętrznych, na które nie mają wpływu, 
takich jak zbyt wysokie koszty pracy, zbyt wysokie składki ZUS, komplikacja systemu 
podatkowego, kryzys finansowy itp. Dlaczego więc dzieje się tak, że jedne przedsiębior-
stwa radzą sobie z czynnikami zewnętrznymi dobrze, a inne upadają? Przyczyną może być 
stosunek ich właścicieli do zarządzania własnym podmiotem. 

O ile właściciel w swoich procesach zarządzania koncentruje się na czynnikach, na 
które ma wpływ i stara się je kontrolować oraz dostosowywać elastycznie działanie swojej 
firmy do zmiennych warunków otoczenia, działalność firmy kończy się sukcesem. Taki 
właściciel zachowuje wewnętrzne poczucie kontroli nad tym, co dzieje się w jego firmie. 
Starannie i dokładnie planuje swoje działania na wszystkich etapach działalności, analizu-
jąc różne możliwe scenariusze, stara się podejmować swoje decyzje na podstawie możliwie 
najszerszej informacji, jaką uda się mu zgromadzić z różnych źródeł, korzystając przy tym 
z pomocy fachowców, o ile sam nie dysponuje stosowną wiedzą. 

8 Ibidem, s. 17.
9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozcho-

dów z dnia 16.08.2003 r., DzU nr 152, poz. 1475, z późn. zm.
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Natomiast postawa przeciwna, gdy właściciel uważa, że przetrwanie jego firmy zde-
terminowane jest prawie wyłącznie czynnikami zewnętrznymi, prowadzi do zaniedbania 
jego własnej, kluczowej roli w procesach zarządzania i grozi upadkiem działalności. 

2. Wyniki badań i wnioski w zakresie dobrych praktyk

Efekty, jakie może przynieść właściwa polityka zarządzania finansami zastosowana 
w mikro i małym przedsiębiorstwie, zaprezentowano poniżej w czterech krótkich studiach 
przypadku. Przykłady dobrych praktyk pochodzą z analizy przypadków obserwowanych 
przez autorkę w ramach prowadzonej przez nią działalności doradczej dla mikro i małych 
przedsiębiorstw i obejmują zastosowanie w tego typu przedsiębiorstwach między innymi 
dźwigni finansowej, procedur predykcji bankructwa i restrukturyzacji zadłużenia, bech-
markingu zastosowanego w branży detalicznego handlu wielkopowierzchniowego, prowa-
dzenia polityki magazynowej w ramach systemu „just in time” oraz finansowania inwesty-
cji w drodze cross-financingu. 

2.1. Mechanizm dźwigni finansowej 

Małe przedsiębiorstwo prowadzi handel kruszywem użytkowanym w budownictwie 
drogowym. Kupuje surowiec od kamieniołomu, kruszy go w ramach swojej działalności 
i odsprzedaje firmom prowadzącym inwestycje drogowe. Cykl należności w tej bran-
ży sięga 180 dni, a dodatkowo sprzedaż jest sezonowa, co oznacza, że sprzedaż i zakupy 
następują w okresie wiosennym i letnim, natomiast środki finansowe spływają w okresie 
zimowym. Przedsiębiorca wspiera się więc kredytem obrotowym. Kamieniołom, będący 
dostawcą przedsiębiorcy, zwrócił się do niego z prośbą o dokonywanie zakupu surowca 
z przedpłaconą formą przelewu, w związku z jego trudną sytuacją finansową. W zamian 
za to zaoferował znaczną obniżkę ceny. Właściciel nastawiony był do tego sceptycznie, 
obawiając się konieczności wzrostu zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego. Tymczasem 
po dokonaniu stosownych analiz okazało się, że przy możliwych do uzyskania obniżkach 
cen zadziała mechanizm dźwigni finansowej. Roczny zysk przedsiębiorcy w ten sposób 
zwiększył się blisko dwukrotnie, a problemy z płynnością nie występują.

2.2. Restrukturyzacja zadłużenia

Mikroprzedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie handlu nieruchomościami i ich 
wynajmu na własny rachunek. W roku 2008 zakupił nieruchomość z przeznaczeniem han-
dlowym i usługowym w trybie przetargowym, sfinansowaną w 80% z kredytu bankowego. 
Analiza finansowa wykonana na rzecz banku (NPV-IRR w kilku wariantach decyzyjnych) 
wykazała górną opłacalną cenę zakupu nieruchomości oraz poziom przychodów z najmu 
konieczny do uzyskania po zakupie. Właściciel nie przekroczył kwoty zakupu, ale po trans-
akcji postanowił nie wynajmować budynku, lecz zrealizować zysk z inwestycji poprzez 
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sprzedaż nieruchomości. Tymczasem fala kryzysu gospodarczego uniemożliwiła nie tyl-
ko sprzedaż, ale także wynajęcie budynku. Prowadzona systematycznie analiza kondycji 
finansowej wskazywała na coraz bardziej pogarszającą się sytuację firmy. Gdyby bank, 
w toku standardowej procedury, dowiedział się o pogorszeniu sytuacji finansowej klienta, 
zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej miałby możliwość postawienia całości kre-
dytu w stan natychmiastowej wymagalności, co oznaczałoby bankructwo przedsiębiorcy. 
Dlatego przedsiębiorca sam, wyprzedzająco, zaproponował bankowi postępowanie restruk-
turyzacyjne, zachowując przy tym swoją wiarygodność jako kredytobiorca. Po 2-letniej 
restrukturyzacji, polegającej na okresowym zmniejszeniu rat kapitałowych oraz przedsta-
wieniu dodatkowych zabezpieczeń, klientowi udało się znaleźć dużego instytucjonalnego 
najemcę na całość budynku i sytuacja kryzysowa została zażegnana. 

2.3. Branżowy benchmarking

Mały przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie handlu spożywczego wielkopo-
wierzchniowego. W tym samym, liczącym kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, mieście uru-
chomiono kilka sieciowych sklepów wielkopowierzchniowych i firma odczuła silny spa-
dek sprzedaży. Zamierzała więc podjąć kosztowny remont swojego obiektu, sfinansowany 
w znacznej części kredytem, mający na celu podniesienie standardu sklepu. Właściciel oba-
wiał się, czy udźwignie ciężar kredytu, szczególnie przy niepewnej prognozie sprzedaży. 
Na etapie przygotowywania prognoz finansowych związanych z kredytem dokonano re-
negocjacji umów z dostawcami. Do tej pory klient realizujący swoje przychody w gotówce 
spłacał swoje zobowiązania także gotówkowo, bez odraczania terminu ich płatności, nie 
oczekując w tym zakresie od swoich dostawców rabatów za płatność gotówkową. W nowej 
sytuacji, bazując na wzorcach stosowanych przez wielkopowierzchniową konkurencję, za-
proponował dostawcom zastosowanie rabatów za płatność gotówkową oraz partycypację 
dostawców w kosztach marketingowych. Wynegocjowane obniżki pozwoliły obniżyć ceny 
dla odbiorcy detalicznego i zbliżyć je do cen konkurencji. Jednocześnie dostawcy sfinan-
sowali regały do prezentacji własnych produktów, co obniżyło koszty remontu, oraz dofi-
nansowali bieżący marketing (darmowe gazetki reklamowe, marketing w prasie i telewizji 
lokalnej). Pozwoliło to klientowi na prowadzenie polityki cenowej nieznacznie wyższej od 
polityki sieciowych konkurentów, co przy bardzo korzystnej lokalizacji jego sklepu zapew-
niło przetrwanie i rozwój. 

2.4. „Just in time” oraz „cross-financing” 

Mikroprzedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie usługi mechaniki pojazdo-
wej. Dokonując systematycznej analizy oferty swojej konkurencji, szczególnie w zakre-
sie zaawansowania technologicznego, uznano, że jeżeli firma nie dokona szybko znaczą-
cych i kapitałochłonnych zmian technologicznych, stopniowo, tracąc coraz większy udział 
w rynku, będzie musiała ulec likwidacji w kilkuletniej perspektywie. Problemem był brak 
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wystarczających środków finansowych oraz odpowiedniej powierzchni hali usługowej 
do przeprowadzenia niezbędnych zmian technologicznych. Zdecydowano się wystąpić 
o wsparcie inwestycyjne w ramach regionalnego programu rozwoju operacyjnego, obej-
mujące 40% kosztów inwestycji, a także o dofinansowaną ze środków unijnych pożyczkę 
pozwalającą na obsługę inwestycji w okresie prefinansowania oraz o dotacje szkoleniowe 
dla pracowników finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby uzyskać więk-
szą powierzchnię pod działalność usługową, zdecydowano się zmienić dotychczasowy sy-
stem dostaw i magazynowania części zamiennych na terenie firmy, nawiązując współpracę 
z partnerem o szerokim asortymencie oferującym dostawy niezbędnych części własnym 
transportem dwukrotnie w ciągu dnia. W ten sposób firma dokonała radykalnego wzrostu 
swoich możliwości technologicznych, zwiększyła szybkość dostępu do niezbędnych kom-
ponentów, a dodatkowo zyskała niezbędną powierzchnię do wprowadzenia nowej bazy ma-
szyn i urządzeń. 

Przytoczone wyżej przypadki pokazują, jakie znaczenie może mieć otwarta posta-
wa przedsiębiorcy w zakresie zarządzania finansami jego firmy. W trzech przytoczonych 
przykładach wdrożone rozwiązania zadecydowały o możliwości kontynuacji działalności 
przez firmy zagrożone likwidacją lub upadłością, w czwartym przyczyniły się do znaczne-
go zwiększenia zysków. We wszystkich przypadkach wykorzystano w analizach dane przy-
gotowywane dla banków i instytucji unijnych w związku z kredytami lub dotacjami i nie 
poniesiono dodatkowych kosztów przygotowania materiałów analitycznych. We wszyst-
kich analizach skorzystano z wiedzy i kompetencji zewnętrznych firm konsultingowych, 
przy czym rozwiązania rekomendowane przez zewnętrznych doradców właściciele firm 
potraktowali z należytą powagą, nie zaś tylko jako zapisy w biznesplanach warunkujące 
uzyskanie zewnętrznego finansowania. 

Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu była odpowiedź na pytanie, z jakimi dobrymi i złymi 
praktykami w zakresie zarządzania finansami możemy się spotkać w polskich mikro i ma-
łych przedsiębiorstwach. Całość analizy prowadzona była pod kątem wykazania wpły-
wu tych praktyk na możliwość kontynuacji działalności przez firmę w latach kolejnych, 
gdyż obecnie podmioty z sektora MMP wykazują ten wskaźnik na poziomie zaledwie 
30%. W wynikach badań przeprowadzonych na 80 podmiotach gospodarczych jako zja-
wiska negatywne jawią się przede wszystkim: słabość polityki zarządzania należnościami, 
nadmierna aktywność inwestycyjna w stosunku do możliwości finansowych, słaba jakość 
planowania finansowego, słaby stopień wykorzystania w procesach decyzyjnych istnieją-
cych w firmie danych i analiz finansowych. Po stronie pozytywnej zaprezentowano udane 
przykłady zastosowania w sektorze MMP mechanizmu dźwigni finansowej, predykcji ban-
kructwa i restrukturyzacji zadłużenia, benchmarkingu, cross financingu oraz zarządza-
nia zapasami w trybie „just in time”. Wskazano także na rolę aktywnej, odpowiedzialnej, 
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otwartej i elastycznej postawy przedsiębiorcy w kształtowaniu polityki finansowej swojej 
firmy jako elementu pozwalającego dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia 
oraz przetrwać okresy dekoniunktury. 

GOOD AND BAD PRACTICES IN FINANCE MANAGEMENT 
OF SMALL AND MICRO ENTERPRISES AND THEIR IMPACT 

ON THE CONTINUATION OF THE BUSINESS

Summary

The purpose of this article is to find out which examples of good and bad practices in financial 
management can be found in Polish micro and small enterprises (MSEs). An analysis was carried out 
in order to show the impact of these practices on the capability of the enterprise to carry on the busi-
ness beyond five years, considering the fact that currently only 30% of MSEs in Poland manage to 
do so. In the results of the research conducted on eighty subjects the following examples of negative 
phenomena stand out: weakness of the debt management policy, excessive investment activity with 
respect to enterprise’s financial capacity, poor quality of financial planning in enterprises, and poor 
utilization of financial analyses existing in the enterprise in the decision-making processes. Among 
positive phenomena we have shown examples of successful use of the financial leverage in the MSE 
sector, bankruptcy prediction and debt restructuring, benchmarking, cross financing and just-in-time 
inventory management. Also pointed out was the role of an active, responsible, open and flexible at-
titude of entrepreneurs in shaping the financial policy of his company as a factor that allows to adapt 
to the rapidly changing environment and survive periods of economic downturn.

Translated by Magdalena Baliś
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INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ 
DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Perspektywa rozwoju instrumentów inżynierii finansowej związana jest z przedsię-
biorczością, głównie z innowacjami. W polskiej praktyce określenie innowacje może być 
utożsamiane z łacińskim słowem miscellannea, oznaczającym rzeczy nieuchwytne, nie 
dające się zważyć, zmierzyć, dokładnie określić, mogące jednak oddziaływać, mieć zna-
czenie, wpływ1. Podobne utożsamienie może dotyczyć m.in. pojęć start-up, seed-capital, 
tak często używanych w ówczesnej praktyce procesów społeczno-gospodarczych i finan-
sowych w Polsce.

Głównym motywem podjęcia w poniższych rozważaniach – na miarę ich skromnych 
ram – problematyki instrumentów inżynierii finansowej dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców są doświadczenia z realizacji projektów realizowanych przez Polską Fun-
dację Przedsiębiorczości (PFP) w ramach Projektów: Sieć Aniołów Biznesu AMBER, Fun-
dusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED i innych projektów związanych z inżynierią 
finansową, w tym JEREMIE.

Pojęcie inżynierii finansowej znane od dawna znalazło zastosowanie także w narzę-
dziach i inicjatywach Komisji Europejskiej2, w których zapisano: „W celu bardziej sku-
tecznego i zrównoważonego wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
w okresie programowania 2007–2013 stworzono kilka nowych narzędzi i inicjatyw. W ra-
mach tych inicjatyw wykorzystuje się wiedzę specjalistyczną z dziedziny inżynierii finan-
sowej, co zapewnia trwałe oddziaływanie inwestycji i ich wkład w długofalowy rozwój 
regionów”.

Instrumenty inżynierii finansowej, zgodnie z nomenklaturą Unii Europejskiej, nie-
wątpliwie mogą być efektywnie wykorzystywane do wspierania innowacyjnych procesów. 
Bezsprzecznie potrzebny jest zestaw odpowiednich, komplementarnych instrumentów, by 
wzmocnić w szczególności firmy we wczesnych etapach rozwoju, tzn. w momencie roz-

1 www.wiktionary.org.
2 ec.europa.eu/regional_policy/themes/financial/index_pl.htm.
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poczynania działalności. Jednocześnie zastosowanie odnawialnych instrumentów finanso-
wych zamiast dotacji pozwala na uzyskanie efektu mnożnikowego w stosunku do tradycyj-
nych funduszy UE. 

W niniejszym artykule zostaną przedstawione projekty Polskiej Fundacji Przedsię-
biorczości, które zdaniem autora można uznać za kluczowe działania dostarczające kom-
plementarnego i praktycznego systemu finansowania mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce w ramach tzw. inżynierii finansowej, tj. 

‒ Sieć Aniołów Biznesu AMBER,
‒ Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED,
‒ JEREMIE,
‒ CIP.
Powyższe projekty są pionierskie i wpływają na wzrost zaufania do szeroko rozumia-

nego świata finansów, z uwzględnieniem instytucji i instrumentów finansowych dotknię-
tych w ostatnich latach erozją zaufania. Dodatkowo autor obok doświadczeń z realizacji 
wyżej wymienionych projektów przedstawia praktyczne wnioski dotyczące polskiego ryn-
ku komercjalizacji innowacyjnych projektów, wzbogacone perspektywą rozwoju w latach 
2014–2020. 

Nieuchwytność innowacji w uwarunkowaniach polskiej gospodarki może być spowo-
dowana stosunkowo niską ich skalą na tle rozwiniętych gospodarek świata. Mimo wzrostu 
innowacyjności w Polsce wciąż brakuje praktycznych przykładów instrumentów wspiera-
jących procesy wzrastającej innowacyjności. Tym samym artykuł jest próbą sprecyzowania 
funkcjonujących w Polsce dobrych przykładów instrumentów inżynierii finansowej doty-
czących finansowania innowacji w sektorze startujących firm. 

1. Sieć Aniołów Biznesu AMBER

Sieć Aniołów Biznesu AMBER jest rozwijana w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości 
od 2009 roku. Celem tej inicjatywy jest stymulowanie finansowania młodych, innowacyj-
nych projektów biznesowych ze środków prywatnych inwestorów – Aniołów Biznesu, którzy 
w większości przypadków inwestują jako osoby indywidualne. Sieć Aniołów Biznesu tworzy 
odpowiednie warunki do właściwej komunikacji i spotkania obu grup, co ze względu na ich 
bardzo odmienny charakter wymaga zastosowania właściwie dopasowanych narzędzi.

Działalność w Sieci Aniołów Biznesu AMBER w ramach Polskiej Fundacji Przedsię-
biorczości daje możliwość dostępu do innych źródeł finansowania, m.in. pożyczek, porę-
czeń oraz współinwestycji z Funduszem Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED.

1.1. Proces i rezultaty

Zespół Sieci Aniołów Biznesu AMBER pozyskuje propozycje inwestycyjne poprzez 
kilka kanałów, tj.:

‒ kontakty bezpośrednie z firmami,
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‒ strona internetowa (formularz zgłoszeniowy, e-mail),
‒ liczne szkolenia i spotkania w inkubatorach przedsiębiorczości, parkach naukowo-

technologicznych, wystąpienia na konferencjach,
‒ zgłoszenia od inwestorów.
Dotychczas do Sieci pozyskano ponad 700 zgłoszeń ze strony zespołów i firm poszu-

kujących finansowania. Z tej grupy głębszej analizie poddano 130 projektów, a na spotkanie 
z inwestorami zaproszono 50 z nich. Projekty przygotowywane na spotkanie z inwestorami 
są poddawane szczegółowej analizie w postaci recenzowania biznesplanu oraz prezentacji 
inwestorskiej.

Podczas zamkniętych spotkań prezentacyjnych organizowanych kilka razy w roku 
w Szczecinie średnio 4–5 przedsięwzięć na każdym spotkaniu przedstawia ofertę inwesty-
cyjną w postaci 15-minutowych prezentacji. W przypadku zainteresowania ze strony inwe-
storów dalsze spotkania, due dilligence i proces inwestycyjny odbywają się bezpośrednio 
pomiędzy stronami (bez aktywnego udziału Sieci). Od połowy 2011 roku, w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie obu stron, wprowadzono dodatkowe wsparcie w postaci usług prawnych 
dostępnych zarówno dla inwestorów, jak i szukających finansowania, które mają ułatwić 
negocjowanie warunków inwestycji i konstruowanie dokumentów niezbędnych w tym pro-
cesie (term sheet, umowa inwestycyjna, umowa spółki). Ze względu na finansowanie pozy-
skane z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 3.3.1) usługi Sieci są 
bezpłatne zarówno dla inwestorów, jak i szukających finansowania.

1.2. Szukający finansowania

Wśród szukających finansowania znajdują się zarówno zarejestrowane spółki kapita-
łowe, jak i spółki osobowe, jednoosobowe działalności gospodarcze lub zespoły osób nie-
prowadzące działalności gospodarczej. Weryfikując przedsięwzięcia pod kątem zaprosze-
nia na spotkanie z inwestorami, Sieć zwraca uwagę na następujące kryteria:

‒ jakość zespołu ludzi, w tym doświadczenie, komplet kompetencji zgodnych ze stra-
tegią biznesową, determinacja, zaangażowanie, sprawność operacyjna,

‒ stopień zaawansowania przedsięwzięcia – co najmniej prototyp produktu/usługi,
‒ istniejący model biznesowy sformułowany w konkretnym biznesplanie,
‒ skalowalność przedsięwzięcia,
‒ widoczne i trwałe przewagi konkurencyjne,
‒ dostęp do rosnącego rynku, najlepiej o zasięgu międzynarodowym (preferowany 

zasięg globalny),
‒ brak wątpliwości co do praw własności i czystości patentowej.

1.3. Inwestorzy

Grupa 40 inwestorów jest zróżnicowana pod względem miejsca zamieszkania, do-
świadczeń branżowych i inwestycyjnych. Większość inwestorów indywidualnych pochodzi 
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ze Szczecina i okolic (są też inwestorzy z Gdyni, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Krako-
wa oraz regionu śląskiego). 

Część inwestorów ma duże doświadczenie we wszystkich etapach inwestowania, tj. 
w analizie przedsięwzięć, procesie inwestycyjnym, nadzorze właścicielskim, jak i wyj-
ściach inwestycyjnych. Ta grupa osób inwestuje poprzez specjalnie stworzone wehikuły 
inwestycyjne (z wdrożonymi mechanizmami optymalizacji podatkowej), finansowane za-
zwyczaj wespół z innymi inwestorami.

Druga grupa inwestorów nie posiada doświadczenia inwestycyjnego jako osoby in-
dywidualne, jednakże dysponuje wiedzą biznesową obejmującą m.in. sprzedaż przedsię-
biorstwa, przejęcia i fuzje, wprowadzenie na rynek NewConnect lub główny parkiet Giełdy 
Papierów Wartościowych.

Wspólnym mianownikiem wszystkich osób skupionych w Sieci AMBER po stronie 
inwestorów jest duże doświadczenie biznesowe, wolne środki finansowe i zainteresowanie 
inwestowaniem na rynku niepublicznym.

Dotychczasowe doświadczenie w rozwijaniu Sieci Aniołów Biznesu AMBER pozwa-
la na sformułowanie kilku wniosków:

‒ zarówno po stronie szukających finansowania, jak i inwestorów występuje niski 
stopień wiedzy i doświadczeń związanych z procesem inwestycyjnym,

‒ większość osób szukających finansowania ze strony inwestorów wymaga najpierw 
dużego wsparcia doradczego, 

‒ ze względu na niewielkie (w porównaniu z inwestorami w Europie Zachodniej 
i USA) zasoby finansowe polscy inwestorzy angażują się w projekty, przy których 
wejście na rynek pojawia się w okresie maksymalnie 3 miesięcy od inwestycji,

‒ powyższa przyczyna skutkuje również niechęcią do inwestowania w przedsięwzięcia 
o bardzo wysokim stopniu innowacyjności, obejmujące technologie i patenty.

Część wskazanych wniosków jest dostrzegana również w niektórych krajach Europy 
Zachodniej. Tam wdraża się także wiele zachęt podatkowych i instrumentów inżynierii 
finansowej (fundusze koinwestycyjne, preferencyjne pożyczki) zmniejszających ryzyko in-
westorów prywatnych i tym samym stymulujących rozwój rynku.

1.4. Zachęty fiskalne dla Aniołów Biznesu

W ośmiu krajach Unii Europejskiej wprowadzono zachęty fiskalne dla inwestorów na 
etapie early stage. Są to: Belgia, Francja, Irlandia, Włochy, Niemcy, Luxemburg, Portugalia 
i Wielka Brytania. Zachęty te przejawiają się w gwarancjach rządowych i zmniejszonych 
stopach podatkowych. Ciekawe jest, iż kraje, w których takie zachęty funkcjonują, są jed-
nocześnie krajami o największej aktywności Aniołów Biznesu.

Zachęty fiskalne są narzędziem zachęcającym do inwestycji w firmy na ryzykownym 
dla nich etapie. Uznaje się, że prywatni inwestorzy angażują się w firmy, których wartość 
dodana dla gospodarki ze względu na generowane przychody, zatrudnienie i innowacyjność 
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jest znacznie powyżej średniej. Ponadto szereg badań wskazuje, iż pomimo kosztów dla 
gospodarki wynikających, np. z ulg podatkowych, budżety publiczne na takiej działalności 
zyskują w postaci wpływów z innych podatków.

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest  Enterprise Investment Scheme (EIS) z Wiel-
kiej Brytanii. Pomimo kryzysu i polityki zaciskania pasa w Wielkiej Brytanii przywileje 
dla inwestorów indywidualnych są zwiększane i jest to traktowane jako jedno z narzędzi 
pobudzania gospodarki. W ramach EIS inwestorzy mają prawo do 30% ulgi podatkowej 
(Tax Relief ) od zainwestowanego kapitału, który nie może być jednak większy niż 500 
tys. funtów rocznie (w kwietniu 2012 r. kwota ma być zwiększona do 1 mln funtów). In-
westorom przysługuje również zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (Capital 
Gains Tax), uzyskanych w ramach inwestycji. Uprawnienia wynikające z tych ulg są ak-
tualne, o ile inwestor zachowa udziały (otrzymane poprzez inwestycję swoich środków) 
przynajmniej przez trzy lata. Ponadto EIS pozwala kompensować straty poniesione w wy-
niku sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie z zyskami uzyskanymi w danym roku. W ra-
mach systemu EIS istnieje również możliwość wykorzystania zwolnienia z podatku od zy-
sków kapitałowych, w przypadku wycofania kapitału z jednej firmy i zainwestowania go 
w ciągu trzech lat w drugą, która spełnia wymogi programu EIS. O zwolnienie podatkowe 
można ubiegać się na rok przed sprzedażą i trzy lat po sprzedaży udziałów w jednej spółce 
i zainwestowaniu w drugą3.

1.5. Fundusze koinwestycyjne, może niebawem w Polsce…

Inwestycje Aniołów Biznesu w wielu krajach w Europie są wspierane poprzez działal-
ność tzw. funduszy koinwestycyjnych. Fundusze koinwestycyjne działają jak centure capi-
tal, przy czym angażują się w projekty tylko i wyłącznie wspólnie z Aniołami Biznesu.

Zaangażowanie tych funduszy w stosunku do kapitału Aniołów Biznesu w większości 
przypadków odbywa się na poziomie 1 : 1, co oznacza, że dla 1 euro zainwestowanego przez 
Anioła Biznesu pojawia się zaangażowanie 1 euro ze strony funduszu koinwestycyjnego. 
W dużej części fundusze koinwestycyjne konstruowane są z kapitału publicznego (udział od 
20% do 95%) i prywatnego, przy czym w Europie działa wiele takich funduszy bazujących 
wyłącznie na kapitale prywatnym.

Funkcjonują różne modele funduszy koinwestycyjnych:
‒ fundusze koinwestycyjne inwestują zarówno w firmy, w które już zainwestowały 

Anioły Biznesu, jak i bezpośrednio w start-upy, 
‒ proces naboru projektów jest otwarty lub są ogłaszane konkursy, 
‒ decyzja inwestycyjna funduszu bazuje na decyzji Anioła Biznesu lub też jest podej-

mowana przez komitet inwestycyjny funduszu, 

3 Raport EBAN z 2010 r., Tax Outlook in Europe Business Angels Perspective, www.eban.org.



132 Barbara Bartkowiak

‒ niektóre fundusze koinwestycyjne uwzględniają wynagrodzenie dla Aniołów Bi-
znesu za zarządzanie funduszem, a inne nie, 

‒ niektóre modele są dopasowane do istniejących schematów podatkowych i umożli-
wiają przywileje, a inne nie, 

‒ odnośnie do wymogu liczby wymaganych inwestorów, niektórym funduszom wy-
starczy zaangażowanie tylko jednego Anioła Biznesu, inne wymagają większej 
liczby, 

‒ w dużej części przypadków fundusze koinwestycyjne przyjmują rolę lead inwe-
stora, co pozwala na zapewnienie odpowiedniej jakości procesu inwestycyjnego, 
negocjacji, dokumentacji. 

W 2010 roku w Europie funkcjonowało 106 funduszy koinwestycyjnych współinwe-
stujących z Aniołami Biznesu. Najwięcej w Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii4. Przykła-
dy funduszy koinwestycyjnych w Europie to:

‒ Finance Wales JEREMIE fund (Wlk. Brytania)5,
‒ Business Angels Fund 1 (Litwa)6,
‒ Ark Angels Fund (Belgia)7 .
Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Sieć Aniołów Biznesu AMBER czynią starania, 

aby takie fundusze pojawiły się również w Polsce8.

2. Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED

Fundusz Pomeranus SEED jest projektem finansowanym z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 3.1. W ramach Pomeranus SEED Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest inwe-
storem kapitałowym w bardzo innowacyjnych spółkach, opartych na wysokich techno-
logiach. W odróżnieniu od komercyjnych funduszy Pomeranus SEED zawiera element 
preinkubacji, który umożliwia inwestowanie w przedsięwzięcia na bardzo wczesnym 
etapie rozwoju. Strategia inwestycyjna zakłada inwestowanie w projekty z obszaru ICT 
oraz bio- i nanotechnologii materiałów i wyrobów. Dotychczasowy przekrój branżowy 
zaprezentowano w tabeli 1.

Aktualnie Fundusz realizuje pierwsze inwestycje, których liczba do końca 2013 
roku przekroczy prawdopodobnie 15. W fazie preinkubacji jest kilkanaście projektów 
z całej Polski, w szczególności Polski północno-zachodniej. Najwięcej wniosków pochodzi 
z województwa zachodniopomorskiego. Źródła wniosków do Pomeranusa SEED według 
województw prezentuje rysunek 1.

4 www.eban.org.
5 www.finacewales.co.uk.
6 www.mesinvest.It/index.php/business-angels-fund-i/82.
7 www.bank.be/ARK_Angels_Fund/14188/BankVaancberren.
8 www.amberinvset.org.
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Tabela 1

Projekty w Pomeranus SEED – przekrój branżowy

Wyszczególnienie
Liczba zain-

teresowanych 
projektów

Liczba 
złożonych 
wniosków

Liczba prein-
kubowanych 

projektów

Przewidywana 
liczba inwestycji 

w obecnie preinku-
bowane projekty

 Razem 160 93 19 12
w tym: – biotechnologia 15 12 4 2
  – nanotechnologia 2 2 1 0
  – ICT 124 75 14 10
  – inne 19 4 0 0
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

pozosta e
7,5%

pomorskie
11,8%

zachodniopomorskie
30,1%

mazowieckie
12,9%

kujawsko-pomorskie
 9,7%

dolno l skie
8,6%

wielkopolskie
8,6%

Rysunek 1.  Projekty w Pomeranus SEED – przekrój geograficzny (województwa)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

2.1. Preinkubacja

Proces preinkubacji poprzedza decyzję inwestycyjną funduszu i obejmuje kombinację 
usług doradczych i mentorskich z możliwością korzystania z infrastruktury biurowej lub 
laboratoryjnej.

Preinkubacja jest realizowana na podstawie stworzonego w porozumieniu z projek-
todawcą planu preinkubacji dostosowanego do specyfiki przedsięwzięcia. W zależności od 
potrzeb na etapie preinkubacji możliwe jest realizowanie następujących zadań:

‒ usługi doradcze związane z rozwojem technologii,
‒ konsultacje prawne i eksperckie,
‒ ocena czystości patentowej,
‒ usługi headhunterskie,
‒ stworzenie biznesplanu i innych dokumentów, np. strategia marketingowa, 
‒ wycena przedsięwzięcia (w tym wkładu projektodawcy),
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‒ wynajem przestrzeni biurowej lub laboratoryjnej (wyposażonej w odpowiedni 
sprzęt),

‒ przejazdy służbowe projektodawcy, 
‒ udział w targach krajowych i międzynarodowych.
Funduszowi Pomeranus SEED preinkubacja umożliwia:
‒ dokonanie pogłębionego due dilligence (zespołu, technologii, modelu biznesowe-

go),
‒ minimalizowanie ryzyka związanego z przedsięwzięciem.

2.2. Inwestycja i dezinwestycja

Ze względu na założenia programowe oraz strategię inwestycyjną Fundusz Kapitału 
Zalążkowego Pomeranus SEED jest inwestorem mniejszościowym, może objąć mniej niż 
50% udziałów/akcji w przedsięwzięciu. Ponadto inwestycja może zostać zrealizowana tylko 
i wyłącznie w stworzoną do tego celu nową spółkę prawa handlowego. Kwota inwestycji nie 
może przekroczyć 200 tys. euro, co jest związane z maksymalną wartością pomocy publicz-
nej udzielanej spółce (w tym przypadku pomocy de minimis).

Środki z inwestycji są wydatkowane według planów finansowych wynikających ze 
stworzonego biznesplanu i będących załącznikiem do dokumentacji inwestycyjnej. W tym 
przypadku nie ma ograniczeń co do kategorii ponoszonych kosztów. Kryterium decydują-
cym jest zasadność i efektywność w odniesieniu do planu działania i założonego wzrostu 
poziomu wartości.

Każda z inwestycji wymaga wynegocjowania odmiennych warunków inwestycyjnych 
zawartych w podpisywanej na końcu umowie inwestycyjnej, umowie spółki i szeregu in-
nych dokumentów pomocniczych (w tym m.in. oświadczeń i zapewnień strony, kontraktów 
menedżerskich).

Fundusz Pomeranus SEED angażuje się w spółki maksymalnie na 10 lat. W tym cza-
sie musi zostać zrealizowana dezinwestycja w postaci np. sprzedaży udziałów projektodaw-
cy, inwestorowi branżowemu lub finansowemu, wprowadzenia spółki na parkiet publiczny. 
Środki uzyskane z dezinwestycji muszą być przeznaczone na ten sam cel, co czyni fundusz 
Pomeranus SEED tzw. evergreen fund, a jego przyszłość jest uzależniona od trafności po-
dejmowanych decyzji inwestycyjnych i późniejszego wsparcia merytorycznego i finanso-
wego tworzonych spółek. Fundusz kapitału zalążkowego umożliwia również współinwesto-
wanie z innymi prywatnymi inwestorami, w tym z Sieci Aniołów Biznesu AMBER.

Ponaddwuletnie doświadczenie związane z realizacją projektu Fundusz Kapitału Za-
lążkowego Pomeranus SEED pozwoliło PFP uzyskać następujące wnioski o polskim rynku 
komercjalizacji innowacyjnych projektów, który charakteryzuje się:

‒ bardzo dynamicznym wzrostem ilości kapitału zainteresowanego inwestycjami 
w innowacyjne projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju,
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‒ małą liczbą projektów zainteresowanych tylko i wyłącznie wsparciem finansowym 
– większość szukających finansowania wymaga pomocy merytorycznej, zwłasz-
cza w sferze biznesowej,

‒ bardzo dużą rozbieżnością oczekiwań inwestycyjnych szukających finansowania 
(duży kapitał za mały udział) i postrzegania wartości projektów przez inwestorów 
(duży udział za mały kapitał), wynikającą między innymi z braku zbiorowych do-
świadczeń o sposobach i praktyce wyceny wartości niematerialnych,

‒ bardzo małą aktywnością środowiska naukowego w pozyskiwaniu środków inwe-
stycyjnych na komercjalizację wyników badań naukowych (rosnąca konkurencja 
z coraz większymi środkami publicznymi przeznaczanymi na granty naukowe),

‒ bardzo dużym naciskiem osób szukających finansowania, często nieuzasadnio-
nym, na szybką realizację projektów, uniemożliwiającą inwestorom przeprowadze-
nie odpowiednich analiz prawnych, rynkowych i technologicznych,

‒ bardzo zróżnicowanym podejściem zarówno inwestorów, jak i szukających finan-
sowania do kwestii formalnych regulacji zachowania poufności w procesie inwe-
stycyjnym – od skomplikowanych umów o zachowaniu poufności (NDA – non-
disclosure agrement), podpisywanych przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji 
o projekcie, po realizację transakcji w oparciu o zaufanie.

3.  JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises. 
Wspólne europejskie zasoby dla MŚP)

Inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 roku przez Komisję Euro-
pejską i Europejski Bank Inwestycyjny pod nazwą JEREMIE jest realizowana w Polskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości od 2010 roku na terenie 4 województw Polski północno-za-
chodniej, tj. województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i dolno-
śląskiego9. Głównym celem inicjatywy JEREMIE jest wsparcie mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w dostępie do źródeł finansowania o charakterze pozadotacyjnym. 

Celami szczegółowymi Inicjatywy JEREMIE są:
‒ koncentracja na MŚP, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i/lub z ograni-

czonym dostępem do finansowania zewnętrznego,
‒ dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich 

zabezpieczeń, by otrzymać kredyty bankowe,
‒ identyfikacja nowych instrumentów finansowych,
‒ rozwój i promocja zwrotnego (pozadotacyjnego) systemu wsparcia przedsię-

biorstw10.
W ramach inicjatywy wyróżnia się następujące produkty oferowane pośrednikom 

przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE: 

9 www.pfp.com.pl.
10 www.jeremie.com.pl.
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‒ poręczenie udzielane na rzecz funduszy poręczeniowych w celu zabezpieczenia 
spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych przez banki pożyczek lub 
kredytów,

‒ pożyczka globalna udzielana na rzecz funduszy pożyczkowych, banków i innych 
instytucji finansowych w celu udzielania przez te podmioty pożyczek dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców,

‒ poręczenie portfelowe udzielane na rzecz banków i innych instytucji finansowych 
w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów 
i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

W przyszłości:
‒ linia finansowa udzielana na rzecz banków i innych instytucji finansowych, udo-

stępniona w celu udzielania przez te podmioty pożyczek i kredytów dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców,

‒ instrumenty quasi-kapitałowe, w tym: fundusze transferu technologii i fundusze 
typu mezzanine11.

4. Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007–2013 SMEG 
– system poręczeń dla MŚP

Dotychczasowy Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007–2013 
(Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP) trwać będzie do dnia 
31 grudnia 2013 roku12. Dotychczas w ramach programu CIP o środki finansowe w formie 
instrumentów odnawialnych (gwarancji, dofinansowania, regwarancji portfelowych oraz 
dotacji) z sukcesem zaaplikowało kilka instytucji finansowych (Bank Pekao SA, Euro-
pejski Fundusz Leasingowy, Bank BPH, POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych13). 

Tabela 2

Warunki brzegowe poręczenia portfela kredytów i portfela mikrokredytów w ramach CIP

Parametr Poręczenie kredytów Poręczenie mikrokredytów
1 2 3

Typ poręczenia & rodzaj pośrednika Portfelowe poręczenie EFI dla banku/funduszu pożyczko-
wego lub poręczeniowego

Wolumen portfela obejmowany porę-
czeniem UE bez limitu

Wartość kredytu/ pożyczki (kapitał) bez limitu do 25 000 euro

11 www bgk.pl.
12 www.zbp.pl.
13 Polfund FPK utworzony przez Polską Fundację Przedsiębiorczości i BZWBK SA uzyskał w 2011 r. 

200 mln zł regwarancji CIP.
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1 2 3

Okres kredytowania minimum 12 miesięcy
priorytetowo 18 miesięcy

minimum 6 miesięcy
priorytetowo 12 miesięcy

Współczynnik poręczenia (pojedyn-
czy kredyt/ pożyczka) do 50% do 75%

Współczynnik pułapu poręczenia 
– zobowiązanie EFI do 10% do 20%

Okres trwania poręczenia do 10 lat do 5 lat
Wsparcie techniczne (maks. dla jed-
nego pośrednika) – do 50 000 euro

Źródło:  Krajowy Punkt Kontaktowy ZBP.

Według autora niniejszego opracowania, wzrasta doświadczenie polskich instytucji finan-
sowych w bezpośrednim aplikowaniu do instytucji europejskich, a proces pozyskiwania 
środków w formie instrumentów odnawialnych będzie kontynuowany. Program CIP i jego 
następcy nabierają szczególnego znaczenia w kontekście prób tworzenia transgranicznych 
systemów finansowania przedsiębiorczości i innowacji.

5.  Perspektywy rozwoju rynku instrumentów inżynierii finansowej i kapitału ryzyka

Nie ulega wątpliwości, że inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka będą odgrywać 
coraz większą rolę w budowaniu zrównoważonej, innowacyjnej gospodarki. Od kilku lat 
możemy zaobserwować wzrost zainteresowania takimi formami finansowania zarówno po 
stronie przedsiębiorców, jak i inwestorów oraz instytucji publicznych. Sprzyja to organizo-
waniu na rynku kapitałów przeznaczonych na wspieranie ryzykownych projektów, tworze-
niu ram do powstawania nowych instytucji oferujących tego rodzaju kapitał, przede wszyst-
kim przez dostarczanie im finansowania na działalności oraz pobudzanie stałej współpracy 
i partnerstwa między instytucjami w celu zwiększenia efektywności ich działania14.

Obecnie obserwowane efekty zastosowania instrumentów inżynierii finansowej i ka-
pitału ryzyka wskazują, że aby rozwój tego rynku podtrzymać, należy podjąć odpowiednie 
inicjatywy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wzmocnionych uregulowa-
niami ustawodawczymi, które będą ułatwiały i zachęcały inwestorów do angażowania się 
w inwestycje o podwyższonym ryzyku. 

Podczas III konferencji InfoDay Dni instrumentów inżynierii finansowej Unii Euro-
pejskiej w Polsce w grudniu 2011 Komisja Europejska przedstawiła planowane instrumenty 
inżynierii finansowej na lata 2014–2020, które powinny stanowić inspirację dla polskich roz-
ważań w tym zakresie. Chodzi głównie o dotychczasowy Program Ramowy na rzecz Konku-
rencyjności i Innowacji 2007–2013, który będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2013 roku. 

14 Raport. Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki – 2011, Bariery w rozwoju rynku Aniołów Biznesu 
w Polsce.
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Komisja Europejska przygotowała już ramy „następcy” programu CIP, który nosić 
będzie nazwę Program na rzecz Konkurencyjności Przedsiębiorstw Mikro oraz Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 2014–2020 (COSME). Będzie on stanowić jedno z narzędzi do 
realizacji przyjętej strategii Europa 2010. Celami szczegółowymi nowego programu są:

‒ poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałej działalności unijnych 
przedsiębiorstw, także w sektorze turystyki, 

‒ promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych,
‒ poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych 

i dłużnych,
‒ poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie.
Budżet COSME, programu ramowego skierowanego docelowo do małych i średnich 

przedsiębiorstw, ustalono na poziomie 2,522 mld euro, w tym około 1,4 mld euro z przezna-
czeniem na instrumenty finansowe15. Działania finansowane w ramach wyżej wymienione-
go programu mają służyć poprawie dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów 
kapitałowych i dłużnych, tj. instrumentów finansowych stymulujących wzrost, w tym nowe 
platformy instrumentów kapitałowych i dłużnych mające zapewnić bezpośredni kapitał, jak 
i gwarancje pożyczkowe. 

Tym samym instrument kapitałowy dla inwestycji znajdujących się na etapie wzrostu 
zapewni komercyjnie ukierunkowane, zwrotne finansowanie kapitałowe, głównie w po-
staci kapitału wysokiego ryzyka na rzecz MŚP realizowane poprzez pośredników finanso-
wych. Ponadto instrument kredytowy wprowadzi bezpośrednie lub inne rozwiązania doty-
czące podziału ryzyka uzgodnione z pośrednikami finansowymi w celu pokrycia pożyczek 
udzielanych MŚP.

Podsumowanie

Inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka będą odgrywać coraz większą rolę w bu-
dowaniu zrównoważonej, innowacyjnej gospodarki. Wykorzystanie dobrych praktyk do-
tyczących zastosowania instrumentów inżynierii finansowej może zdynamizować rozwój 
rynku. 

Istotne jest, aby podjąć szybkie i właściwe działania w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych, programów krajowych oraz programów europejskich, wzmocnionych 
krajowymi uregulowaniami ustawodawczymi, które będą ułatwiały inwestorom angażowa-
nie się kapitałowe w innowacyjne firmy sektora MŚP i będą ich do tego zachęcały. Tylko 
takie postępowanie gwarantuje wzrost innowacyjności, a tym samym konkurencyjności 
polskich MŚP na rynku globalnym.

15 Wniosek dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2014–2020).
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FINANCIAL ENGINEERING INSTRUMENTS 
FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Summary

Risk capital investors will play more and more important role in building sustainable and in-
novative economy. Utilisation of financial engineering best practises may positively influence the 
market growth. 

It is essential to initiate proper actions within Regional Operational Programmes, National 
Programmes and European Programmes and strenghten them with national legal regulations, which 
will encourage investors to finance innovative SMEs. Such steps will guarantee innovation growth, 
meant as a development of competitiveness of Polish SMEs on global markets.

Translated by Barbara Bartkowiak



EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 80NR 695 2011
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

AGNIESZKA CZAJKOWSKA 
Uniwersytet Łódzki

INWESTYCJE MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 
I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Wprowadzenie

Podsektor mikroprzedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. To właś-
nie w tym podsektorze dynamicznie wrasta zatrudnienie i PKB. Problemem są małe inwe-
stycje, jednak szybkie zmiany w bankowych ofertach dają nadzieję, że będzie on wkrótce 
rozwiązany. „Tymczasem około 50% wszystkich inwestycji w UE pochodzi właśnie z mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstw”1. Wspieranie sektora MMSP przez Unię Europej-
ską ma przyczynić się do promocji wzrostu, przedsiębiorczości, inwestycji i innowacji.

Celem artykułu jest analiza zakresu procesów inwestycyjnych w mikroprzedsiębior-
stwach oraz źródeł finansowania działalności inwestycyjnej przy uwzględnieniu aktualnej 
sytuacji gospodarczej.

1.  Rola inwestycji mikroprzedsiębiorstw 

Inwestycje2 jest to proces angażowania środków finansowych w różne rodzaje aktyw-
ności gospodarczej, wyrażający się w: pozyskiwaniu rzeczowych składników majątkowych 
drogą zakupu (nieruchomości, maszyn itp.), wytwarzaniu majątku rzeczowego w procesie 
inwestycyjnym, co prowadzi do przyrostu lub/i odtworzenia tego majątku w celu osiąg-
nięcia korzyści, zakupie lub tworzeniu nowych wartości majątkowych o charakterze nie-

1 Małe i średnie przedsiębiorstwa kołem napędowym polskiej gospodarki, www.bankier.pl 
(9.11.2005).

2 Inwestycje – uwzględniając ich aspekt funkcjonalny, finansowy i rzeczowy, można zdefiniować jako: 
ogół czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych firmy, polegają-
cych głównie na tworzeniu nowych oraz odtwarzaniu i unowocześnianiu już eksploatowanych środków 
trwałych firmy oraz różnych operacjach finansowo-giełdowych, wykonywanych przez wyspecjalizowany 
zespół pracowników w ścisłym powiązaniu z innymi sferami działalności gospodarczej przedsiębiorstwa; 
całokształt nakładów finansowych związanych z tworzeniem nowych, odtwarzaniem i unowocześnianiem 
obiektów produkcyjnych i nieprodukcyjnych firmy oraz poszerzaniem przez operacje finansowe kapitału 
firmy (zakup akcji i udziałów, lokat); źródło przyrostu kapitału firmy w postaci nowych lub zmoderni-
zowanych maszyn i urządzeń, środków transportu, obiektów budowlanych itp. Cyt. za: P. Sankowski, 
Wyznaczniki procesu inwestycyjnego, http://www.twoja-firma.pl (27.07.2005).
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materialnym (licencje, patenty, prowadzenie badań i rozwoju) oraz nabywaniu papierów 
wartościowych udziałowych lub dłużnych.

Rozwój przedsiębiorstw działających w gospodarce jest uwarunkowany inwestycjami, 
dzięki którym mogą dążyć do poprawy i wzrostu konkurencyjności. Mikroprzesiębiorstwa 
charakteryzują się dużą skłonnością do inwestowania. Efekty inwestycji są odczuwane 
przez wiele lat, wpływają korzystnie na poprawę konkurencyjności firm. Prowadzenie efek-
tywnej działalności inwestycyjnej wymaga przygotowania w firmie odpowiedniej ogólnej 
strategii rozwojowej, długookresowych planów inwestycyjnych, a następnie niezbędnych 
projektów konkretnych przedsięwzięć.

Niewielki rozmiar podmiotów gospodarczych sprawia, że są one w stanie sprawnie 
angażować swoje środki finansowe w opłacalne przedsięwzięcia inwestycyjne w różnych 
branżach. Firmy te odznaczają się dużymi zdolnościami adaptacyjnymi w zakresie zmian 
w profilach asortymentowych. Są one w stanie kreować nową wartość dla potencjalnych 
klientów. Posiadają umiejętność szybkiego wchłaniania innowacji oraz realizacji produkcji 
w krótkich cyklach uruchomień i zdolność do wykorzystywania rozszerzonych rezerw su-
rowcowych, narzędzi oraz zespołów ludzkich3. Małe jednostki gospodarcze przyczyniają 
się do ożywienia rynku inwestycyjnego, w szczególności poprzez zakupy maszyn, urzą-
dzeń i środków transportu4. Małe podmioty gospodarcze inwestują niezależnie od tego, jak 
długo działają na rynku, chociaż przeważający udział firm ponoszących nakłady obserwuje 
się wśród przedsiębiorstw najmłodszych, działających niecały rok5.

Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – silnie oddziałujące na wzrost gospo-
darczy, a przede wszystkim rzutujące na przyszły rozwój firm i ich pozycję konkurencyjną 
– uzależnione są w dużej mierze od otoczenia działalności gospodarczej. W ostatnich la-
tach przeprowadzono szereg reform na rzecz poprawy warunków działalności gospodar-
czej6. Niemniej w odniesieniu do Polski Komisja Europejska zidentyfikowała m.in. wyzwa-
nia związane z niedostatecznym poziomem wydatków inwestycyjnych oraz promowanie 
zdolności innowacyjnych dla wsparcia inwestycji, dywersyfikacji gospodarki, reorientacji 
w kierunku produkcji i usług o wysokiej wartości dodanej poprzez wzmocnienie powiązań 
między szkolnictwem wyższym, sektorem badań i systemem innowacji7.

3 M. Strużycki, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Cen-
trum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2002, s. 21–22.

4 A. Kowalik, Inwestycje w 1992 r. – zastój w dużych, ożywienie w małych, „Rzeczpospolita” 1993, 
nr 35, s. 3.

5 Działalność gospodarcza małych przedsiębiorstw w 1996 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 
1997, s. 32.

6 Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2011, s. 9.
7 Ibidem, s. 9.
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2.  Predyspozycje małych podmiotów gospodarczych do inwestowania

W kontekście podejmowanych inwestycji małe przedsiębiorstwa charakteryzują się 
następującymi walorami8:

– czas budowy przedsiębiorstwa i opanowania procesu produkcyjnego w małych 
przedsiębiorstwach jest przeważnie krótki, co nie pociąga za sobą długotrwałego 
zamrożenia środków inwestycyjnych,

– niska kapitałochłonność oznacza, że powstanie przedsiębiorstwa wymaga mniej-
szych środków inwestycyjnych, czego efektem jest krótszy okres tworzenia firmy,

– łatwość dostosowania się do miejsca, czasu i zasobów (surowcowych) – pozwa-
la na wykorzystanie lokalnych zasobów siły roboczej, w ten sposób wyrównują 
szanse i popularyzują przedsiębiorczość zarówno wśród nisko wykwalifikowanych 
osób, jak i wysokiej klasy specjalistów, poza tym zatrudniają pracowników zróż-
nicowanych pod względem wieku, tj. młodzież i osoby w dojrzałym wieku, pod 
względem płci, sprawności lub długości stażu albo pozostawania bezrobotnymi; 
małe przedsiębiorstwa są szczególnie pożądane tam, gdzie zarówno źródła surow-
ców, jak i rynki zbytu są bardzo rozproszone,

– program produkcji małych przedsiębiorstw jest bardziej elastyczny niż dużych, 
dlatego małe przedsiębiorstwa mogą zapewnić szybką dostawę żądanych wyrobów, 
co ma ogromne znaczenie szczególnie przy produkcji nietypowej i nieobjętej nor-
mami; są otwarte na postęp techniczny i organizacyjny, 

– relatywnie niskie koszty transportu związane z funkcjonowaniem na rynkach 
lokalnych,

– wspierają inicjatywy gospodarcze (w szczególności o zasięgu lokalnym), mają 
zdolność do ożywienia gospodarczego niewielkich obszarów słabo rozwiniętych 
oraz stwarzają szanse na rozwój małych miasteczek i wsi,

– zdolność do bardzo szybkiego reagowania na potrzeby rynku, wypełnianie luki 
podażowej poprzez wytwarzanie produktów, np. nietypowych; mają rację bytu 
zwłaszcza w tych branżach przemysłu, w których prowadzenie masowej produkcji 
jest nieuzasadnione lub brakuje naturalnych technicznych warunków powstawania 
dużych przedsiębiorstw; mikroprzedsiębiorstwa mają największy udział w bran-
żach pracochłonnych, o najniższym udziale mechanizacji i tam, gdzie miejsca pra-
cy są tańsze,

8 Opracowanie na postawie: Podstawy ekonomiki przemysłu, red. W. Janusz, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1997, s. 72; J. Jędrzejczak-Gas, Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju 
współczesnych gospodarek – wykład, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Zielono-
górski, Zielona Góra 2007; J. Hozner, I. Markowicz, Małe firmy – analizy i diagnozy, Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002; Z. Dach, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 
w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 
2001; E. Odorzyńska, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa” 2000 nr 6, s. 6. 
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– prosta struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i personifikacja systemu za-
rządzania – właściciel jest jednocześnie menedżerem, co wyklucza konflikt inte-
resów,

– ograniczone ryzyko ekonomiczne, które wynika stąd, iż rozmiary nakładów na 
realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych kształtują się na relatywnie 
niskim poziomie.

3.  Zakres działalności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw w latach 2005–2010

Choć pod względem liczebności mikroprzedsiębiorstwa stanowią zdecydowanie 
największą grupę wszystkich przedsiębiorstw, ich udział w przychodach przedsiębiorstw 
ogółem, wielkości nakładów inwestycyjnych czy zatrudnieniu jest niewspółmiernie niski9. 
Po integracji europejskiej prywatne MMSP powiększyły zasoby środków własnych, które 
mogą przeznaczyć w następnych latach na finansowanie inwestycji10. Korzystna sytuacja 
gospodarcza w okresie 2005–2008 miała wyraźne przełożenie na działalność inwestycyjną 
przedsiębiorstw. W kolejnych latach wartość inwestycji nadal rosła, ale nie tak dynamicznie 
jak w poprzednim okresie.

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wyniosły w 2005 roku 89 mld zł, co stano-
wiło blisko 70% całkowitych nakładów w gospodarce narodowej, z tego około 12,3% sta-
nowiły nakłady inwestycyjne mikrofirm. Najmniejsze przeciętne nakłady inwestycyjne 
zarówno na podmiot aktywny, jak i na pracującego dotyczyły mikrofirm – odpowiednio 
7,3 tys. zł i 3,5 tys. zł11. Skala rozpiętości wartości nakładów inwestycyjnych przypadająca 
na 1 przedsiębiorstwo była bardzo duża – mikroprzedsiębiorstwa przeznaczyły na inwestycje 
przeciętnie ok. 7 tys. zł, przedsiębiorstwa małe – 263 tys. zł, średnie 1,57 mln zł, a duże 
16,5 mln zł12. 

W 2006 roku znacznie wzrosła wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez 
przedsiębiorstwa (do blisko 100 mld zł, tj. o 12,4%). Inwestycjom sprzyjała poprawa sy-
tuacji finansowej przedsiębiorstw, obniżenie stóp procentowych oraz podatków, przede 
wszystkim jednak optymistyczne prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej Polski w na-
stępnych latach13. 

W 2007 roku nakłady inwestycyjne ogółem poniesione przez przedsiębiorstwa 
o liczbie pracujących do 9 osób wyniosły 17 437 mln zł, w tym nakłady na nowe środki 
trwałe i modernizację istniejących 15 876 mln zł (w 2006 r. odpowiednio 13 798 mln zł 
i 11 762 mln zł). Z nakładów ogółem na budynki przeznaczono 7120 mln zł (40,8%), środki 

9 Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2009, s. 42.
10 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006, red. S. Py-

ciński, A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 34–35.
11 Ibidem, s. 81.
12 Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2005 r., Ministerstwo 

Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, czerwiec 2006, s. 15.
13 Ibidem, s. 12.
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transportu – 5676 mln zł (32,6%), maszyny – 3449 mln zł (19,8%). Zakup gruntu stanowił 
6,8% ogółu nakładów poniesionych przez najmniejsze podmioty14. Nakłady inwestycyjne 
w sektorze przedsiębiorstw wzrosły do 144 mld zł, tj. o 26,2%, co stanowiło wyraźne przy-
spieszenie trendu wzrostowego, który średniorocznie kształtował się na poziomie 16,8%15. 
Udział firm mikro w nakładach inwestycyjnych ogółem sektora przedsiębiorstw wyniósł 
12,7%16. Najszybszy wzrost nakładów inwestycyjnych zanotowano wśród mikroprzed-
siębiorstw (29,2%). Jeśli weźmie się pod uwagę dynamikę wzrostu nakładów inwestycyj-
nych na 1 przedsiębiorstwo, najszybciej rosły nakłady w mikroprzedsiębiorstwach (wzrost 
o 24,7%). Średnie nakłady inwestycyjne na 1 przedsiębiorstwo wyniosły 81,2 tys. zł. W mi-
kroprzedsiębiorstwach przeciętne nakłady wyniosły zaledwie 10,7 tys. zł17. 

W 2008 roku nakłady inwestycyjne ogółem poniesione przez przedsiębiorstwa o licz-
bie pracujących do 9 osób wyniosły 19 650 mln zł, w tym nakłady na nowe środki trwałe 
i modernizację istniejących 16 948 mln zł. Z nakładów ogółem na budynki przeznaczo-
no 7093 mln zł (36,1% ogółu nakładów poniesionych przez najmniejsze podmioty), środki 
transportu – 6565 mln zł (33,4%), maszyny – 4214 mln zł (21,4%), zakup gruntu 1778 mln zł 
(9,0%)18. Średnie nakłady inwestycyjne na 1 przedsiębiorstwo w sektorze przedsiębiorstw 
wyniosły 86 tys. zł, przy czym najniższym wynikiem w zakresie nakładów charakte-
ryzowały się mikroprzedsiębiorstwa (11 tys. zł). Nakłady inwestycyjne w przeliczeniu 
na 1 przedsiębiorstwo w sektorze przedsiębiorstw wzrosły dosyć wyraźnie o 6,2%, jednak 
tylko dzięki mikrofirmom, które zwiększyły przeciętne nakłady inwestycyjne o 6,5%19. 

W latach 2007–2008 struktura nakładów brutto na środki trwałe w sektorze przedsię-
biorstw pozostawała prawie taka sama. Sektor MMSP zdecydowanie najwięcej wydaje na 
budynki i budowle, maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz środki transportu20. 
Rysunek 1 prezentuje nakłady mikroprzedsiębiorstw według branż, z którego wynika, że 
największe nakłady ponosiły przedsiębiorstwa kolejno z następujących branż: obsługa nie-
ruchomości i firm, nauka, handel i naprawy, budownictwo, przemysł. 

W 2009 roku nakłady inwestycyjne ogółem poniesione przez przedsiębiorstwa o licz-
bie pracujących do 9 osób wyniosły 22 237,1 mln zł, w tym nakłady na nowe środki trwałe 
i modernizację istniejących – 18 387,4 mln zł. Z nakładów ogółem na budynki przezna-
czono 10 246,0 mln zł (46,1%) ogółu nakładów poniesionych przez najmniejsze podmioty, 
środki transportu – 6107,2 mln zł (27,5%), maszyny – 4204,1 mln zł (18,9%), zakup gruntu 

14 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2007 r., GUS, Warszawa, 
16.10.2008, s. 2.

15 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, red. A. Żoł-
nierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 52.

16 Przedsiębiorczość w Polsce, 2009..., s. 43.
17 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw..., s. 53–54.
18 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2008 r., GUS, Warszawa 

2009.10.16, s. 2.
19 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, red. A. Wil-

mańska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 57, 59.
20 Ibidem, s. 62.
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– 1679,8 mln zł (7,6%)21. Spośród wszystkich kategorii podmiotów gospodarczych wzrost 
inwestycji odnotowano jedynie w mikrofirmach22.
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Rysunek 1.  Nakłady inwestycyjne ogółem mikroprzedsiębiorstw wg sekcji PKD w 2008 roku 
(mld zł)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce w latach 2008–2009..., s. 233.

Wartość nakładów inwestycyjnych ogółem poniesionych przez mikroprzedsiębiorstwa 
w 2010 roku wyniosła 22 467,5 mln zł, z czego 18 553,1 mln zł przypadało na nakłady na 
nowe środki trwałe i modernizację istniejących. Najmniejsze podmioty przeznaczyły na na-
kłady na budynki 45,6% nakładów ogółem, tj. 10 124,4 mln zł, na środki transportu 29,4%, 
tj. 6599,2 mln zł, na maszyny 14,3%, tj. 3222,4 mln zł23. Informacje na temat nakładów 
inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach w latach 2005–2010 przedstawia rysunek 2. 

W latach 2009–2010 utrzymywało się spowolnienie akcji inwestycyjnej, do czego 
przyczyniła się niepewność dotycząca perspektyw popytu. Dodatkowo znacząca niepew-
ność wobec koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski (mimo korzystnych 
perspektyw w Niemczech) ogranicza ich aktywność na tym polu. Przezwyciężeniu tej ten-
dencji nie pomogły dobre wyniki przedsiębiorstw i stopniowo rosnące wykorzystanie mocy 
produkcyjnych, które wymusza nakłady inwestycyjne. Pozytywnie na realizację przedsię-
wzięć inwestycyjnych wpływało łagodzenie warunków udzielania kredytów. W ostatnim 
czasie widoczne było ożywienie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw24. Przedsiębiorstwa 

21 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r., GUS, Warszawa 
2010, s. 2.

22 Przedsiębiorczość w Polsce, 2011..., s. 41.
23 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2010 r., GUS, Warszawa 

2011, s. 3.
24 Ibidem, s. 22.
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zmniejszyły nakłady inwestycyjne, co bez wątpienia ogranicza potencjał rozwoju firm 
w przyszłości. Zamiast na inwestycje w majątek trwały przedsiębiorstwa przeznaczyły wy-
pracowane środki finansowe na zwiększenie wielkości inwestycji krótkookresowych25.
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Rysunek 2. Nakłady inwestycyjne mikroprzedsiębiorstw w latach 2005–2010

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce w latach 2007–2008..., s. 52; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-
biorstw w Polsce w latach 2008–2009..., s. 58; Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie 
pracujących do 9 osób w 2007 r., 2008 r., 2009 r. 2010 r...

Inwestycje, jakie firmy planowały na 2011 rok, miały wyłącznie charakter rzeczowy 
– w połowie przypadków to maszyny, urządzenia lub środki transportu, a co piąta firma 
zamierzała zainwestować w sprzęt IT i oprogramowanie. W tego typu inwestycjach prym 
wiodą małe przedsiębiorstwa i mikrofirmy, natomiast średnie przedsiębiorstwa relatywnie 
częściej niż pozostałe planują rozbudowywać lub modernizować obiekty. Brak zaintere-
sowania poszerzaniem aktywów niematerialnych w warunkach wymuszających racjonali-
zację działań może być niepokojący i pokazuje, że zmiany w funkcjonowaniu firm w wa-
runkach kryzysu nie idą w stronę trwałych przemian jakościowych, a raczej w kierunku 
wykorzystania dotychczasowych źródeł wzrostu26.

Producenci spodziewają się zwiększenia skali aktywności gospodarczej i prognozują 
wzrost liczby nowych zamówień oraz inwestycji – także tych w badania i rozwój. Wskaź-
niki Polski należą przy tym do najlepszych w Unii Europejskiej27. W Polsce odnotowano 
największy w Europie odsetek firm planujących wzrost wydatków inwestycyjnych – plano-
wało go 38% mikro i małych przedsiębiorstw, podczas gdy we Francji i Wielkiej Brytanii 
odsetek ten wyniósł odpowiednio 23 i 25%28. Jednakże długotrwałe spowolnienie procesów 
globalizacyjnych może prowadzić do trwałego spadku napływu inwestycji i do pogorszenia 

25 Ibidem, s. 37.
26 W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaut, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw 

w czasach kryzysu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 60.
27 Polscy przedsiębiorcy planują jedne z najwyższych inwestycji w UE, KPMG, http://www.kpmg.com, 

(7.04.2011).
28 Mikroprzedsiębiorcy w Polsce optymistyczni, http://www.egospodarka.pl (17.05.2010).
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się sytuacji konkurencyjnej polskich firm na rynku europejskim i światowym29. Zdecydo-
wana większość firm w reakcji na kryzys zaczęła przede wszystkim ograniczać różnego 
rodzaju koszty, począwszy od tych związanych z bieżącą działalnością, a skończywszy na 
inwestycjach30.

Obecnie aż 2/3 polskich przedsiębiorstw deklaruje, że ogranicza inwestycje, z czego 
blisko co czwarta w znaczącym stopniu w stosunku do potrzeb. Najbardziej negatywnie 
na decyzje inwestycyjne firm wpływają zatory płatnicze, polityka podatkowa państwa oraz 
bariery prawne utrudniające rozpoczynanie nowych przedsięwzięć31. Ograniczenia w in-
westowaniu dotykają głównie mikroprzedsiębiorstw – ponad połowa z tych firm redukuje 
inwestycje o 10%32.

4.  Finansowanie działalności inwestycyjnej

Inwestycje mikroprzedsiębiorstw nie mogą obyć się bez kapitału, a ten dostarcza-
ny jest głównie przez banki. Dlatego też instytucje finansowe przywiązują tak dużą wagę 
do obsługi tych przedsiębiorstw. Z całą pewnością są to klienci bardziej ryzykowni niż kor-
poracyjni, ale jak się okazuje, często znacznie bardziej od nich zyskowni. W ostatnich la-
tach zachodnie instytucje finansowe zaczynają znów na nowo odkrywać sektor MMSP33. 

„Inwestowanie wywołuje szybki wzrost zapotrzebowania przedsiębiorstwa na kapi-
tał, ponieważ musi minąć pewien czas od poczynienia rzeczowych i osobowych wydatków 
na inwestycje do uzyskania przychodów. Niechęć przedsiębiorcy do korzystania z kapitału 
obcego w procesie finansowania i preferowanie kapitału obcego wywiera szczególnie silny 
wpływ na proces finansowania inwestycji przedsiębiorstwa”34. Źródłem finansowania dłu-
goterminowych wydatków mikroprzedsiębiorstw są przede wszystkim zyski zatrzymane, 
w następnej kolejności krajowe kredyty, leasing, natomiast bardzo niewielki udział mają 
takie formy finansowania, jak: pożyczki od innych podmiotów, nowy kapitał od właścicieli 
lub udziałowców, kredyty zagraniczne. W ostatnich latach kwoty i udział zewnętrznych 
źródeł finansowania w działalności inwestycyjnej przedsiębiorców wzrasta.

Najmniejsze podmioty gospodarcze mają utrudniony dostęp do źródeł finansowania 
inwestycji, w tym przede wszystkim innowacji. Wiąże się to przede wszystkim z trudno 
dostępnym kredytem długoterminowym. Wśród podstawowych utrudnień przy dostępie 
do kapitałów obcych należy wymienić wymagane zabezpieczenia, zbyt wysokie oprocen-

29 World Bank, Doing Business 2009, Washington DC, Palgrave Macmillan, IFC i The World Bank 
2009.

30 W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaut, D. Szubert, Procesy inwestycyjne..., s. 38.
31 Badanie przeprowadzone przez Krajowy Rejestr Długów wśród 1800 przedsiębiorstw z całej Polski.
32 Polskie firmy ograniczają inwestycje, źródło: Krajowy Rejestr Długów, Bankier.pl Polski Portal Fi-

nansowy, http://www.bankier.pl (27.10.2011).
33 Małe i średnie przedsiębiorstwa kołem napędowym polskiej gospodarki, www.bankier.pl 

(9.11.2005).
34 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie – wybrane aspekty mikro- i makroeko-

nomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 2001, s. 62–63.
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towanie kredytów, uciążliwość procedur bankowych oraz niechęć banków do udzielania 
kredytów mikroprzedsiębiorstwom. Pomimo istniejących niedogodności we współpracy 
banków z przedsiębiorcami banki w znacznym stopniu rozwinęły działalność w stosunku 
do mikrofirm, w tym również w zakresie udzielania kredytów. Istnieje konieczność dalsze-
go dopasowywania się do siebie tych dwóch grup podmiotów w celu pełnego uwzględnie-
nia specyficznych cech charakterystycznych dla nich i zwiększenia dostępu mikroprzedsię-
biorstw do kredytów bankowych. Trudnościom przedsiębiorców w dostępie do kredytów 
i innych źródeł finansujących rozwój przeciwdziałać mają środki adresowane przede 
wszystkim do tego podsektora (środki unijne, budżetowe, pożyczki i poręczenia).

Struktura źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 
w ostatnich latach praktyce nie zmieniła się. Największym źródłem finansowania inwesty-
cji wykorzystywanym przez przedsiębiorców pozostały środki własne oraz krajowe kredy-
ty i pożyczki (porównaj z tab. 1)35.

Tabela 1

Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w 2008 roku (%)

Środki 
własne

Krajowe kredyty 
i pożyczki

Środki 
zagraniczne

Nakłady 
niesfinansowane

Środki 
budżetowe

Inne 
źródła

71,4 12,8 6,5 3,9 2,5 2,9

Źródło:  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009..., 
s. 233.

Z badań NBP36 wynika, że po dość znacznych zmianach w strukturze źródeł finan-
sowania inwestycji w 2009 roku37 udział środków własnych w finansowaniu nowych inwe-
stycji przedsiębiorstw ustabilizował się powyżej swojego długookresowego poziomu, nato-
miast udział kredytów bankowych – poniżej. Oznacza to, że głównym źródłem kapitału na 
finansowanie inwestycji były środki własne firm (maksymalny udział 52,1% osiągnęły one 
w trzecim kwartale 2010 r., później utrzymywał się on poniżej 50%), natomiast udział kre-
dytów bankowych w finansowaniu inwestycji oscylował na przestrzeni 2010 roku pomiędzy 
25,0 i 28,9%. Zgodnie z raportem NBP słabe zainteresowanie kredytem wynikało z realiza-
cji mniejszych, samodzielnie finansowanych inwestycji. Chociaż przedsiębiorstwa w ostat-
nich kwartałach 2010 r. odczuły poprawę dostępności kredytów, to dostęp do zewnętrznych 
źródeł finansowania był wciąż trudniejszy niż we wcześniejszych latach. W tym aspekcie 
uwagę zwraca tymczasowy wzrost udziału pozabankowych środków obcych w IV kwartale 
o prawie 3 p.p. (z poziomu ok. 14% do 16,5%), co mogło wynikać ze wzmożonych zaku-

35 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw..., s. 62.
36 Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury, 

Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011 (badanie kwartalne; wykorzystano publikację za II kw. 2011 r.).
37 Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2010, s. 83.
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pów w leasingu pojazdów z homologacją ciężarową ze względu na zmiany w podatku VAT 
zapowiedziane na początek 2011 roku. Udział środków z innych źródeł utrzymywał się na 
poziomie ok. 10%. Brak istotnych zmian oraz trendów w strukturze źródeł finansowania 
nowych inwestycji w ciągu całego 2010 roku można interpretować jako odbicie nastroju 
oczekiwania sektora przedsiębiorstw na rozwój sytuacji gospodarczej przy względnie sta-
bilnych warunkach dostępności kredytów38.

Za wzrost wartości kredytów udzielonych w 2010 roku mikoroprzedsiębiorcom odpo-
wiadał znacznie szybszy niż w 2009 roku wzrost wartości kredytów na inwestycje (o 12,4%, 
udział na poziomie niecałych 32%). Natomiast wartość kredytów na nieruchomości pozo-
stała praktycznie na niezmienionym poziomie, w związku z czym ich udział spadł o prawie 
1 p.p. do 9,2% (w 2009 r. kredyty te odznaczały się ponadsześcioprocentowym wzrostem)39. 
Na rysunku 3 przedstawiono wartości kredytów, w tym kredytów na inwestycje. 
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Rysunek 3. Kredyty na inwestycje udzielone mikroprzedsiębiorstwom w latach 2005–2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie: DAP MG na podstawie danych NBP, w: Przedsiębiorczość 
w Polsce..., s. 78–79. 

Zgodnie z wynikami ankiety MG40 w 2010 roku z kredytu bankowego finansowa-
ło swoje inwestycje niespełna 10% małych i średnich przedsiębiorstw (nieco mniej niż 
w roku poprzednim). O ile w pierwszej połowie roku odsetek ten osiągnął wśród mikro-
przedsiębiorstw 11% i był ponad dwukrotnie wyższy niż wśród przedsiębiorstw małych 
i ponadpięciokrotnie wyższy niż wśród przedsiębiorstw średnich, już w drugiej połowie 
roku mikroprzedsiębiorstwa częściej niż firmy większe musiały polegać na wypracowa-
nych środkach własnych. Na przestrzeni 2010 roku rosła popularność leasingu jako źródła 
finansowania inwestycji przez MSP (z 6% do 8%)41. Środki unijne dla inwestycji ankieto-

38 Przedsiębiorczość w Polsce..., s. 77.
39 Ibidem, s. 79.
40 Trendy rozwojowe sektora MSP w drugiej połowie 2010 roku, Ministerstwo Gospodarki (Departa-

ment Analiz i Prognoz), Warszawa kwiecień 2011.
41 W badaniu MG ankietowany mógł wskazać więcej niż jedno źródło finansowania inwestycji.
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wanych w 2010 roku przedsiębiorstw miały znaczenie marginalne, natomiast niezmiennie 
i nieporównywalnie największa grupa ankietowanych (72% w pierwszym półroczu i 64% 
w drugim) deklarowała korzystanie ze środków własnych przy finansowaniu inwestycji42. 

Podsumowanie

Po integracji polscy mikroprzedsiębiorcy zwiększyli nakłady inwestycyjne. Z drugiej 
strony firmy zmuszone są pokonywać negatywne konsekwencje integracji europejskiej, 
m.in. koszty związane z liberalizacją handlu, ochroną środowiska, transportem, alokacją 
zasobów, standardami technicznymi, dostosowaniem się do nowych przepisów. 

Rozwój firmy, a zwłaszcza inwestycje i podniesienie poziomu technologicznego, wy-
maga odpowiedniego finansowania. Mikroprzedsiębiorstwa potrzebują zewnętrznych źró-
deł finansowania na przedsięwzięcia inwestycyjne, aby móc dalej się rozwijać i podnosić 
swój prestiż oraz zwiększać wartość firmy. Kryzys finansowy utrudnił dostęp do kredytu 
inwestycyjnego dla mikroprzedsiębiorstw i podwyższył jego cenę, co wpłynęło negatywnie 
na firmy korzystające z tego typu instrumentów.

W czasie kryzysu polskie mikropodmioty, jak firmy na całym świecie, będą musiały 
dostosować się do nowej, trudniejszej rzeczywistości, której cechą charakterystyczną będzie 
większa nieprzewidywalność i wyższy poziom ryzyka. Aktywne wspieranie zatrudnienia 
poprzez stymulowanie powstawania nowych oraz rozwój istniejących mikroprzedsiębiorstw 
oraz zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich 
oferty produktowej, technologicznej oraz wzrost ich możliwości inwestycyjnych bez wąt-
pienia mogą przyczynić się do znaczącego rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki powstawa-
niu nowych firm i rozwojowi inwestycji istniejących wzrasta zatrudnienie.

INVESTMENTS OF MICROENTERPRISES 
AND SOURCES OF THEIR FINANCING

Summary

This article aim is to analyze the scope of investment processes in microenterprises, sources 
of financing investments activities, including the current economic situation. At the beginning paper 
presents special predispositions of the smallest businesses to invest, and then is presented the range 
o their investment activities in the period 2005–2010. 

Translated by Agnieszka Czajkowska

42 Przedsiębiorczość w Polsce..., s. 81.
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Wprowadzenie

Mikrofinanse to zjawisko, które współcześnie przeżywa rozkwit w różnych regionach 
świata. Geneza mikrofinansowania związana jest co prawda z krajami azjatyckimi1, ale 
idea ta rozprzestrzeniła się w krajach Ameryki Południowej i Afryki, docierając także do 
Stanów Zjednoczonych i Europy. Mikrofinanse, utożsamiane do tej pory z krajami o ni-
skim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwijają się obecnie również w krajach 
wysokorozwiniętych, ale przeznaczone są dla węższej grupy społeczeństwa, tj. osób naju-
boższych, dyskryminowanych społecznie i często niemających dostępu do rynku finanso-
wego.

Pionierem mikrofinansów w Europie jest Francja. Już w latach 80. XX wieku ofero-
wano tam osobom bezrobotnym niewielkie pożyczki pobudzające inicjatywę gospodarczą. 
Jednak to w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w związku z dokonanymi tam przemia-
nami polityczno-gospodarczymi, podejmowano intensywniejsze inicjatywy mikrofinanso-
we niż w krajach Europy Zachodniej. Z kolei Unia Europejska zainteresowała się poważniej 
problemem mikrofinansów dopiero na początku XXI wieku.

Mikrofinanse uważane są za innowacyjne narzędzie społeczno-gospodarcze, wypeł-
niające dotychczasową lukę na rynku finansowym, przeciwdziałające wykluczeniu spo-
łecznemu i finansowemu. Wykluczenie finansowe to brak dostępu pojedynczych osób, 
gospodarstw domowych lub grup do podstawowych usług finansowych w odpowiedniej 
formie2. Przyczyną ograniczonej dostępności usług finansowych jest najczęściej ich cena, 
brak znajomości podstaw finansów, a także negatywne doświadczenia czy też negatywna 
ich percepcja. Wykluczenie społeczne oznacza natomiast marginalizację człowieka w za-
kresie zatrudnienia, przychodów, przynależności społecznej, podejmowania decyzji lub 
osiągnięcia adekwatnej jakości życia. Powodem wykluczenia najczęściej jest bezrobocie, 

1 Koncepcja ta zrodziła się w Azji w latach 70. XX w., szerzej rozpropagowała ją jednak dopiero Nagro-
da Nobla w 2006 r. dla Mohammeda Yunusa, twórcy Grameen Bank w Bangladeszu.

2 From exclusion to inclusion through microfinance, Critical issues, Report 1 – Social and Financial 
Exclusion Map, April 2007, s. 12, www.european-microfinance.org (10.11.2011).
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ale także wiek, płeć, pochodzenie oraz status imigranta. Wykluczenie społeczne bardzo czę-
sto związane jest z biedą, ale nie są to pojęcia jednoznaczne. Bieda najczęściej wzmaga lub 
powoduje wykluczenie społeczne3. Oba te zjawiska: wykluczenie społeczne i wykluczenie 
finansowe występują zwykle obok siebie, współoddziałują i kumulują negatywne skutki.

W praktyce krajów europejskich mikrokredyty pełnią ważną rolę społeczną i gospo-
darczą. Z jednej strony sprzyjają integracji społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych 
ubóstwem, osób wykluczonych ze społeczeństwa i bezrobotnych, z drugiej skupiają się na 
tworzeniu miejsc pracy, służą pobudzaniu rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, 
m.in. poprzez stworzenie warunków do funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw. 

Celem artykułu jest ukazanie istoty, specyfiki i znaczenia mikrofinansów, a szczegól-
nie mikrokredytów. Zostanie zaprezentowana w nim geneza i charakterystyka mikrokredy-
towania w Unii Europejskiej jako całości oraz różnice dotyczące tego zjawiska pomiędzy 
Europą Zachodnią a Środkowo-Wschodnią. Wskazane zostaną także aktualne programy 
i instrumenty wspierające rozwój tego segmentu finansów.

1.  Mikrofinanse – istota, zakres i znaczenie

Mikrofinanse to segment finansów przeznaczony dla niezamożnych warstw społecz-
nych. Ich cechą charakterystyczną, oprócz określonej grupy odbiorców, jest mikroskala 
oferowanych usług finansowych. Pojęcie mikrofinanse obejmuje podstawowe instrumen-
ty finansowe związane z bankowością, takie jak: mikrokredyty (mikropożyczki), mikro-
oszczędności, mikroubezpieczenia, systemy transferu pieniędzy. 

Elementem odróżniającym mikrofinanse od innych instrumentów finansowych jest 
podstawowy cel ich funkcjonowania – nie chęć zarobku i próba jego maksymalizacji, lecz 
przeciwdziałanie biedzie oraz wykluczeniu społecznemu i finansowemu. Mikrofinanse łą-
czą w sobie bankowość z realizacją celów społecznych w aliansie z gospodarczymi. W pub-
likacjach Banku Światowego podkreśla się, że mikrofinanse to nie nowa forma bankowości, 
ale innowacyjne narzędzie rozwoju4, służące do realizacji celów społecznych i gospodar-
czych. W sensie ekonomicznym mikrofinanse mają zaopatrzyć osoby najbiedniejsze w ka-
pitał umożliwiający im założenie przedsiębiorstwa oraz zarządzanie dostępnymi środkami 
finansowymi. W sensie społecznym ograniczają skalę ubóstwa i wykluczenia finansowego 
oraz umożliwiają realizację zasad społecznej sprawiedliwości i odpowiedzialności. Niewąt-
pliwą zaletą mikrofinansów jest, dzięki lokalnie rozwiniętym strukturom, bezpośrednie 
docieranie do osób biednych i wykluczonych społecznie. Mikrofinanse cechuje zatem za-
stosowanie podejścia rynkowego do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych5.

3 Ibidem, s. 11.
4 J. Ledgerwood, Microfinance book. An Institutional and Financial Perspective, World Bank, Wa-

shington 1998, s. 1.
5 Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem spo-

łecznym, red. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, Difin, Warszawa 2011, s. 11.
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Powstanie idei i ekspansję mikrofinansów należy utożsamiać z rozwojem świato-
wych systemów finansowych oraz pełnym i świadomym uczestnictwem w nich wszystkich 
warstw społeczeństwa. Mikrofinanse nie powinny być postrzegane jako konkurencja dla 
tradycyjnych instrumentów finansowych, lecz jako ich uzupełnienie.

Mikrokredyt (mikropożyczka) to najbardziej rozpoznawalny instrument mikrofinan-
sów. Jego celem jest dostarczenie środków finansowych osobom, które nie mają dostępu do 
tradycyjnych źródeł, najczęściej bankowych. Środki pozyskane w ten sposób przeznaczone 
są zwykle na rozpoczęcie lub rozwinięcie własnej działalności gospodarczej. Doświadcze-
nia wielu instytucji mikrofiansowych wskazują, że nawet niewielkie pieniądze zainwesto-
wane w drobny biznes mogą pomóc wyrwać się z pułapki ubóstwa. Mikrokredytu nie nale-
ży jednak traktować jako wyłącznego antidotum na problem biedy na świecie. Powinny mu 
towarzyszyć inne działania, takie jak edukacja finansowa, budowanie kompetencji, inwe-
stycje w infrastrukturę oraz zmiany regulacji prawnych.  

Mikrokredyty są odpowiedzią na ogromny i wciąż rosnący popyt na usługi finansowe 
osób niezamożnych. Współczesny system finansowy, opierając się na standardowych pro-
duktach bankowych, nie odpowiada potrzebom znacznej części grup społecznych. Wiąże 
się to głównie z wymaganiami dotyczącymi przedstawienia historii kredytowej oraz zabez-
pieczeń i poręczeń. Pojawia się zatem luka finansowa jako efekt „rozmijania się” popytu 
zgłaszanego przez osoby biedne oraz możliwości i chęci instytucji finansowych.

Mikrokredyty oznaczają dla instytucji finansowych wysokie ryzyko. Najczęściej sta-
rają się one jednak wyeliminować konieczność zabezpieczenia kredytu bądź też zmniejszać 
wymagania w tym zakresie. Dodatkowo terminy spłat są zazwyczaj krótkie i dogodne. 
Jednakże stopy procentowe są często wysokie w porównaniu z tradycyjnymi kredytami 
bankowymi, co wynika z wyższego kosztu ryzyka. Zmniejszenie ryzyka transakcji zmniej-
sza się poprzez stosowanie tzw. metody step lending, polegającej na tym, iż udzielane są 
coraz wyższe pożyczki, jeśli pożyczkobiorca wywiązywał się ze swoich wcześniejszych 
zobowiązań6. Fakt ten zmniejsza ryzyko kredytowe oraz koszty transakcyjne instytucji fi-
nansującej, niemniej jednak pozostają one relatywnie wysokie.

Do charakterystycznych cech mikrokredytów należy m.in.:
‒ niewielka kwota kredytu, krótki okres kredytowania i wyższa częstotliwość spłat rat,
‒ uproszczone procedury pozyskiwania kredytu i jego administrowania,
‒ zwykle brak konieczności przedstawiania zabezpieczeń,
‒ wyższe oprocentowanie niż tradycyjnego kredytu bankowego, ale niższe niż poży-

czek czarnorynkowych,
‒ odbiorcami są osoby biedne, wykluczone społecznie, bezrobotne, kobiety,
‒ kredyty przeznaczone są przede wszystkim na zakładanie lub rozwijanie mikro-

przedsiębiorstw,

6 C. Kreuz, Microlending in Germany, Working Paper No. 41, International Labour Office, Geneva 
2006, s. 8.
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‒ spłatom kredytu towarzyszy wysoka dyscyplina,
‒ kredyt dostarczany jest przez instytucje lokalne,
‒ kredytowi towarzyszą inne usługi finansowe oraz usługi edukacyjne, informacyjne,
‒ relacje między klientem a instytucją mają charakter bezpośredni7.
Współcześnie udzielaniem mikrokredytów zajmują się organizacje różnego typu, któ-

re można przyporządkować do dwóch podstawowych sektorów: 
‒ bankowego – banki spółdzielcze, komercyjne, mikrofinansowe lub oszczędnościowe,
‒ pozabankowego – spółdzielnie finansowe, organizacje typu non profit, organizacje 

pozarządowe.
Mikrokredyty są powszechnie uważane przez instytucje finansujące za mało atrak-

cyjne. Za przyczyny braku zainteresowania instytucji finansowych działalnością mikrofi-
nansową uważa się:

‒ wysokie koszty operacyjne związane z mikrokredytowaniem – są one wysokie 
w stosunku do wartości kredytów,

‒ brak możliwości przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia ze strony wnio-
skującego,

‒ wysokie ryzyko – mikrokredyty są postrzegane jako ryzykowne przedsięwzięcia 
z punktu widzenia dawców kapitału. 

2.  Geneza i specyfika mikrokredów w krajach europejskich

Mikrofinanse pojawiły się w Europie dopiero w latach 90. XX w. Początkowo rozwi-
jały się przede wszystkim w krajach przechodzących transformację gospodarczą. Wśród 
krajów „starej” Europy wyjątkiem była Francja i Wielka Brytania, które stworzyły systemy 
mikrofinansowe relatywnie wcześniej. Wiek XXI przyniósł rozwój instytucjonalny i in-
strumentalny w tym obszarze. Obecnie zainteresowanie mikrokredytami wzmaga recesja 
gospodarcza, kryzys finansowy oraz postępujące negatywne zjawiska społeczne.

Z badań Europejskiej Sieci Mikrofinansów (European Microfinance Network – EMN) 
wynika, że nadrzędnym celem mikrofinansów w Europie jest wsparcie rozwoju mikro-
przedsiębiorstw poprzez zapewnienie wykluczonym przedsiębiorcom stałego dostępu do 
usług finansowych8. Cel ten realizowany jest poprzez:

‒ tworzenie miejsc pracy i promocję przedsiębiorczości,
‒ promocję małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój gospodarki,
‒ przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i walkę z biedą.
Podejście do mikrofinansów w Europie i w krajach rozwijających się jest zróżnicowa-

ne9. Różnice można zaobserwować również wewnątrz samej Europy. Głównym problemem, 

7 Szerzej: Mikrokredyty w Europie..., s. 19.
8 B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle, Overview of Microcredit Sector in the European Union 2006–2007, 

EMN, Working Paper No. 5, July 2008, s. 21.
9 Szerzej: Mikrokredyty w Europie..., s. 44–45.
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który mają rozwiązać mikrofinanse w Europie Zachodniej jest niewłaściwa alokacja kredy-
tów na rozwiniętych rynkach finansowych. Jest ona rezultatem podwyższania ceny kredytów 
przez banki oraz ich świadomość ryzyka związanego z pożyczaniem pieniędzy powstającym 
lub rozwijającym się przedsiębiorstwom sektora MSP10. Z kolei w krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej mikrofinanse ukierunkowane są na wspomaganie rozwoju rynku pracy.

Rynek mikrokredytów w Europie cechuje wyraźna dychotomia. Europę Zachodnią 
i Europę Środkowo-Wschodnią różni grupa odbiorców, wielkość kredytów oraz charakter 
instytucji pośredniczących. Nie można zatem mówić o jednym, spójnym europejskim mo-
delu biznesowym mikrofinansów11. Różnice widoczne na kontynencie europejskim:

‒ w krajach Europy Zachodniej mikrokredyty udzielane są na generalnie niższą 
kwotę osobom wykluczonym finansowo i będącym na marginesie społecznym,

‒ w krajach Europy Środkowej i Wschodniej mikrokredyty udzielane są na wyższą 
kwotę i służą poprawie dostępu do środków finansowych osób zamierzających pro-
wadzić działalność gospodarczą12. 

Zgodnie z interpretacją Unii Europejskiej mikrokredyt jest instrumentem skierowa-
nym do mikroprzedsiębiorsw, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które za-
mierzają rozpocząć działalność gospodarczą, ale brak im dostępu do tradycyjnych usług 
bankowych. Jego wysokość nie przekracza z reguły 25 tys. euro. Mikrokredyty w Unii 
Europejskiej udostępniane są dwóm grupom podmiotów:

‒ osobom pozbawionym pracy, zagrożonym jej utratą, mającym problemy z wejściem 
na rynek pracy, osobom wykluczonym społecznie i finansowo,

‒ przedsiębiorcom, głównie działającym na skalę mikro13, mającym problemy z uzy-
skaniem środków na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej lub 
zgłaszającym zapotrzebowanie na niewielkie kwoty środków finansowych. 

Do głównych cech rynku mikrofinansowego w Europie należą:
‒ krótki okres funkcjonowania instytucji mikrofinansowych,
‒ różnorodność instytucji mikrofinansowych, z dominacją instytucji typu non profit,
‒ przewaga dużych instytucji mikrofinansowych,
‒ wśród bankowych podmiotów zajmujących się mikrofinansami dominują banki 

prywatne, 
‒ mikroskala działania większości instytucji mikrofinansowych,

10 M. Unterberg, Microfinance as a European Policy issues – Policy images and venues, 5th Annual 
Conference, Nice, European Microfinance Network, 2008, s. 44.

11 H. Kraemer-Eis, A. Conforti, Microfinance in Europe. A market overview, Working Paper 2009/001, 
EIF Research and Market Analysis, s. 6.

12 Ibidem, s. 5.
13 Definicja tej grupy przedsiębiorstw została po raz pierwszy uwzględniona w 2005 r. – w Unii Euro-

pejskiej za mikroprzedsiębiorstwa uznaje się przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, 
o przychodach netto nie przekraczających 2 mln euro lub sumie aktywów jego bilansu nie wyższej niż 
2 mln euro (definicja zawarta w zaleceniu 2003/361/WE).
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‒ przewaga mikrokredytów spośród wszystkich instrumentów mikrofinansowych,
‒ wysoki wskaźnik spłat zadłużenia14.
Z badań Europejskiej Sieci Mikrofinansów wynika, że przeciętne oprocentowanie 

mikrokredytów w Europie wynosi 8%15. Jest ono dużo mniejsze niż w krajach rozwijają-
cych się. W krajach Ameryki Łacińskiej może ono sięgać nawet 70%16.

3.  Inicjatywy i instrumenty mikrofinansowe w Unii Europejskiej 

Problematyka mikrokredytów w Unii Europejskiej została oficjalnie uznana za istotną 
– w 2000 roku Rada Europejska zaakceptowała Wieloletni Program Europejski dla przed-
siębiorstw i przedsiębiorczości, zwłaszcza dla MSP (2001–2005) – European Multiannual 
Programme (MAP) for Enterprise and Entrepreneurship, in particular SMEs (2001–2005), 
uwzględniający tworzenie systemów mikrokredytowych17. W 2003 roku Rada Europejska 
zwróciła uwagę krajom członkowskim, by większą uwagę skupiły na mikrokredytach i ich 
roli w tworzeniu przedsiębiorstw18.

W roku 2003 powstała Europejska Sieć Mikrofinansów, zrzeszająca ponad trzydzieści 
europejskich instytucji mikrofinansowych. Początek XXI wieku to etap integracji segmentu 
mikrofinansów ze światowymi rynkami kapitałowymi. Od roku 2004 widoczny jest wzrost 
zainteresowania prywatnych instytucji finansowych inwestycjami w papiery wartościowe 
wyemitowane przez instytucje mikrofinansowe. Wysokość takich inwestycji może sięgać 
wysokości 1 miliarda dolarów19. 

W listopadzie 2007 roku Komisja Europejska wydała komunikat zatytułowany „Eu-
ropejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia” (2008/2122 (INI)). W komunikacie tym wyróżniono cztery działania, które 
powinny być podjęte:

‒ poprawa otoczenia prawnego i instytucjonalnego w państwach członkowskich,
‒ tworzenie klimatu sprzyjającego zatrudnieniu i przedsiębiorczości,
‒ promowanie najlepszych praktyk,
‒ zapewnienie dodatkowego kapitału finansowego dla instytucji mikrofinansowych.
Działalność mikrokredytowa w krajach UE może być finansowana ze środków po-

chodzących z inicjatyw wspólnotowych na lata 2007–2013 (zasoby finansowe Komisji Euro-
pejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego):

14 Szerzej: Mikrokredyty w Europie..., s. 48–50.
15 B. Jayo, S. Rico, M. Lacalle, Overview of Microcredit Sector…, s. 36.
16 B. Armendáriz, Microfinance for Self-Employment Activities in the European Urban Areas: Con-

trasting Crédal in Belgium and Adie in France, Solvay Brussels School of Economics and Management 
Centre Emile Bernheim, CEB Working Paper, October 2009, No. 09/041, s. 13.

17 Szerzej: B. Mikołajczyk, Mikrofinanse nowym wyzwaniem Unii Europejskiej (aspekt humanistyczny), 
Annales, Etyka w życiu gospodarczym, SWSZEIZ, Łódź 2009, s. 91.

18 Microcredit in Europe. Experience of savings banks, ESBG, September 2007, s. 6.
19 S. Sundaresan, Microfinance. Emerging Trends and Challenges, Ed. Edward Elgar, Cheltenham, 

Northamptopn 2008, s. 25.



157Mikrokredyty w Unii Europejskiej – istota, znaczenie, instrumenty

‒ JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspól-
ne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) – rozwój 
sektora MSP, zwłaszcza tworzenie instrumentów gwarancyjnych i finansowanie 
pożyczek oraz poprawa środowiska gospodarczego dla mikrokredytów,

‒ JASMINE (Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe – Wspólne 
Działania na rzecz Wspierania Instytucji Mikrokredytowych w Europie) – służy 
pomocy technicznej instytucjom udzielającym mikrokredytów, niebędących insty-
tucjami bankowymi w celu wspierania rozwoju mikrokredytów w całej Europie.

Rada Unii Europejskiej i Parlament ogłosiły rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Bie-
dą i Wykluczeniem Społecznym. W tym samym roku Komisja Europejska wprowadziła nowy 
instrument mikrofinansowy o nazwie Progress (European Progress Microfinance Facility)20. 
Instrument jest dostępny dla podmiotów publicznych i prywatnych o zasięgu krajowym, re-
gionalnym lub lokalnym, posiadających siedzibę w państwach członkowskich i oferujących 
mikrofinansowanie osobom i mikroprzedsiębiorstwom w państwach członkowskich. Ideą 
programu jest umożliwienie łatwiejszego dostępu do finansowania osobom chcącym założyć 
lub rozwijać mikroprzedsiębiorstwa, a realizacja składa się z dwóch komponentów:

‒ podniesienie liczby kredytów dla takich osób przez instytucje ich udzielające,
‒ ograniczenie ryzyka ponoszonego przez instytucje mikrofinansowe. 
Realizacja instrumentu Progress odbywa się poprzez gwarancje i instrumenty po-

działu ryzyka, instrumenty kapitałowe, instrumenty dłużne oraz środki wsparcia, takie jak 
działalność informacyjna, monitorowanie, kontrola, audyt i ocena, bezpośrednio konieczne 
dla skutecznego i efektywnego wdrożenia programu i osiągnięcia jego celów.

W ramach instrumentu przekazywane są środki w celu zwiększenia dostępu do mi-
krofinasowania dla: 

a) osób pozbawionych pracy lub zagrożonych utratą pracy, mających trudności z wej-
ściem lub powrotem na rynek pracy, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
lub osób słabszych znajdujących się w gorszej sytuacji pod względem dostępu do 
tradycyjnego rynku kredytowego oraz skłonnych założyć lub dalej rozwijać własne 
mikroprzedsiębiorstwo, w tym jednoosobową działalność gospodarczą; 

b) mikroprzedsiębiorstw, w szczególności w gospodarce socjalnej, jak również mikro-
przedsiębiorstw zatrudniających osoby, o których mowa w punkcie a).

Wkład finansowy z budżetu Unii na rzecz instrumentu na okres od dnia 1 stycznia 
2010 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wynosi 100 mln euro. Szacuje się, że dzięki 
współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i innymi instytucjami międzyna-
rodowymi na mikrokredyty przeznaczone zostanie 500 mln euro, co może przełożyć się 
na 45 tys. pożyczek udzielnych w okresie kilku najbliższych lat. Ponadto pożyczkobiorcy 

20 Instrument wprowadzony Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 
2010 r. ustanawiającą europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i inkluzji społecznej 
Progress.
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będą mogli starać się o dotacje na spłatę oprocentowania ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego21. 

Podsumowanie

Mikrofinanse jawią się dzisiaj jako istotny komponent systemu finansowego, który 
ma zapewnić dostęp do usług finansowych osobom, które napotykają w tym obszarze ba-
riery. Spośród wszystkich instrumentów mikrofinansowych największą uwagę skupiają 
mikrokredyty, jako potencjał dla tworzenia mikroprzedsiębiorstw lub rozwijania już ist-
niejących podmiotów. Należy podkreślić, że mikrokredyty nie są kolejną formą dotacji ani 
prostym sposobem pozyskania środków finansowych, ale charakterystycznym instrumen-
tem finansowym mającym za zadanie pomóc najbardziej potrzebującym (najbiedniejszym, 
wykluczonym społecznie i finansowo).

W krajach europejskich podkreśla się powiązania mikrokredytów z polityką społecz-
ną, polityką gospodarczą i polityką zatrudnienia. Stąd beneficjentami mogą być osoby bez-
robotne, które zdecydowały się na założenie własnej firmy.

Nie bez znaczenia jest ryzyko, jakie przyjmują na siebie instytucje mikrofinansowe. 
Wnioskujący nie posiadają często żadnej historii kredytowej i nie są w stanie przedłożyć 
odpowiednich zabezpieczeń. Czynniki te powodują, że rynek mikrokredytów nie rozwija 
się tak szybko.

Problemy te dostrzeżone zostały przez Unię Europejską, czego wyrazem jest przede 
wszystkim inicjatywa podjęta w 2010 roku. Przyjęty instrument mikrofinansowy Progress 
ma na celu zwiększać dostępność mikrokredytów poprzez oddziaływanie na dwóch płasz-
czyznach: dokapitalizowania instytucji udzielających mikrokredyty oraz ograniczenie po-
noszonego przez nie ryzyka.

MICROCREDITS IN EUROPEAN UNION – ESSENCE, MEANING, INSTRUMENTS

Summary

Microcredit is the most recognized and powerful instrument of microfinance. This is a small 
loan offered by Microfinance Institutions (MFIs) to people in need.  This sources often allows people 
to invest in small business, make themselves self-employed and break the chain of poverty. However, 
microfinance is not only about lending. It includes all area of services like insurance, bank accounts 
or fund transfer.

Microfinance helps to lift people out of poverty. However, it is not an ultimate solution to eradi-
cate worldwide poverty. For community to achieve sustainable development, other activities should 
appear along with microfinance. Financial education, capacity building, investments in infrastruc-
ture and legal reforms are also crucial factors of development.  

Translated by Joanna Fila

21 IP/09/1070 z dnia 2 lipca 2009 r., IP/09/859 z dnia 3 czerwca 2009 r.
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WZORCE KORZYSTANIA Z USŁUG BANKOWYCH 
W SEGMENCIE MIKROFIRM

Wprowadzenie

Przedstawiciele niemal każdego banku na polskim rynku oceniają1, że warto obsłu-
giwać firmy mikro, małe i średnie, ze szczególnym akcentem na firmy średnie2. Rosnące 
zainteresowanie obsługą firm wynika nie tylko z samego potencjału wyrażonego liczbą 
aktywnie działających przedsiębiorstw w Polsce, ale również z rosnącego upowszechnienia 
szerokiego wachlarza usług bankowych wśród przedsiębiorców3.

Przedsiębiorcy są również zgodni w ocenie, iż ich firmy we współczesnej gospodarce 
nie mogłyby funkcjonować bez współpracy z bankami4. Wykorzystując różne usługi finan-
sowe, przedsiębiorstwa mogą realizować bieżące transakcje, zwiększać nakłady inwesty-
cyjne, powiększać kapitał obrotowy, lepiej zarządzać finansami firmy oraz rozwiązywać 
przejściowe problemy z brakiem płynności5.

Segment firm mikro, małych i średnich pozostawia ogromny obszar do wzrostu 
rynku usług bankowych. Przedsiębiorcy są jednak w tym względzie mniej optymistyczni 
niż środowisko bankowe. Cechą charakterystyczną relacji przedsiębiorców z instytucjami 
otoczenia biznesu w Polsce jest niewielka chęć do nawiązywania kontaktów ze wszelki-
mi instytucjami otoczenia biznesu6. Sytuacja ta dotyczy również banków. Przedsiębiorcy, 
w szczególności z segmentu mikro, w bardzo ograniczonym zakresie korzystają z szerokie-
go wachlarza produktów i usług bankowych7. 

1 Monitor Bankowy 2011, TNS Pentor, Warszawa 2011, s. 6–8.
2 V. Wallace, A. Herrick, What Banking Leeds to Become, Strategy + Business, Iss. 57, Booz&Co, Win-

ter 2009, s. 45.
3 Ch. Skinner, The future of banking In a globalised Word, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2007, 

s. 76–84.
4 M. Idzik, Building competitiveness through cooperation of entrepreneurs with banks, Research Pa-

pers of Wroclaw University of Economics No. 158, Wrocław 2011, s. 966–979. 
5 M. Siudak, Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszaw-

skiej, Warszawa 2001, s. 8–10
6 Warunki powstawania i działalności oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 2005, 

GUS, Warszawa 2005, s. 16.
7 S. Kasiewicz, Zarys przyszłego modelu bankowości komercyjnej. Polski sektor bankowy w perspekty-

wie 2030 r., SGH, ZBP, Warszawa 2010, s. 40.
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Jednym z zasadniczych czynników dywersyfikujących ofertę banków jest wysokość 
realizowanych przez firmę przychodów. Niejednokrotnie przyjmuje się, że wyznacznikiem 
rodzaju oferty są realizowane przez firmy przychody do wysokości 3,5 mln zł. W tym 
świetle segment firm mikro często w bankach klasyfikowany jest jako homogeniczna gru-
pa8. Wbrew niektórym przewidywaniom oferta pakietowa traktowana jest jako optymalna 
tylko przez pewną grupę instytucjonalnych klientów banków. Wyjaśnienia tego zjawiska 
należy poszukiwać w zróżnicowanym zaawansowaniu i zapotrzebowaniu na usługi ban-
kowe oraz silnej u znacznej części przedsiębiorców potrzebie traktowania ich przez banki 
w sposób indywidualny9. 

Sektor mikroprzedsiębiorstw rządzi się własnymi regułami, znacznie odbiegającymi 
od tych, które obowiązują przedsiębiorstwa duże, średnia, a nawet małe. Patrząc z perspek-
tywy sektora bankowego, mikrofirmy są traktowane z marketingowego punktu widzenia 
jako klient masowy (biorąc pod uwagę sposób obsługi, promocji i reklamę), a zachowania 
sprzedażowe zbliżone są do tych, które obserwujemy u indywidualnych klientów banków. 

Zachowania i potrzeby mikroprzedsiębiorstw zmieniają się jednak znacznie szybciej 
niż w przypadku większych podmiotów gospodarczych10. Świadczą o tym między innymi 
zróżnicowane wartości wskaźników korzystania z produktów bankowych, wiedzy o ofercie 
banku, opinii o bankach i oczekiwań stawianych wobec banków oraz satysfakcji z usług 
bankowych11.

Celem badań było rozpoznanie wzorców korzystania z usług bankowych w segmencie 
mikrofirm. Przeprowadzono również klasyfikację typologiczną (segmentację) badanych 
przedsiębiorstw, wyodrębniając jednorodne grupy przedsiębiorców z segmentu mikro ze 
względu na ich poziom zaawansowania w korzystaniu z usług bankowych. 

1. Metodyka badań

Źródło danych empirycznych stanowiły wyniki badań własnych zrealizowanych w ra-
mach projektu „Audyt Bankowości Mikroprzedsiębiorstw 2011” TNS Pentor. Badania rea-
lizowano metodą CAPI wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo. Badania 
zrealizowano w okresie marzec – kwiecień 2011 roku, obejmując próbę N = 800 mikrofirm. 
Objęto nimi reprezentatywną, ogólnopolską, losowo dobraną próbę kadry zarządzającej 
przedsiębiorstw mikro. Przez przedsiębiorstwo mikro rozumiemy przedsiębiorstwo zatrud-
niające nie więcej niż 10 osób i mające roczny przychód netto poniżej 2 mln euro lub sumę 
aktywów w bilansie rocznym poniżej 2 mln euro12. 

8 P. Kulawczuk, Ocena dochodowości segmentu MSP dla banków w perspektywie do roku 2009, Insty-
tut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, s. 14–17.

9 D. Blanchflower, P. Levine, D. Zimmerman, Discrimination in the small-business credit market, „The 
Review of Economics and Statistics” 2003, Vol. 85, No. 4, s. 930–943.

10 New Organization and Business Model (1st issue), Collaboration Framework Task Work package WPI, 
July 27, 2007, s. 276.

11 E. Śmiłowski, Difficult relations between banks and SMEs, „Polish Market” 2010, nr 11 (172), s. 7.
12 Na podstawie wyników badań opracowano raport Audyt bankowości mikrofirm 2011.
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Klasyfikacja typologiczna została wykonana za pomocą dwustopniowego grupowa-
nia (odmiana techniki analizy wiązkowej) z pakietu SPSS. Jako kryteria grupujące respon-
dentów posłużyły odpowiedzi na trzy bloki pytań:

– W jakim stopniu znane są respondentowi: 5 rodzajów rachunków bieżących, 4 ro-
dzaje depozytów, 13 rodzajów usług rozliczeniowych, 11 rodzajów kredytów, 
12 innych usług bankowych? 

– Z ilu spośród usług i produktów bankowych korzysta przedsiębiorstwo?
– W jakim stopniu przedsiębiorca jest zainteresowany skorzystaniem z ww. usług, 

z których jeszcze nie korzysta? 

2. Korzystanie z produktów i usług bankowych przez mikroprzedsiębiorstwa 

Segment mikrofirm jest silnie zróżnicowany pod względem zaangażowania w ko-
rzystanie z oferty bankowej, począwszy od firm znających i wykorzystujący bardzo duży 
zakres usług bankowych, a skończywszy na przedsiębiorcach stosunkowo niewiele wiedzą-
cych o produktach bankowych i w niewielkim stopniu je wykorzystujących13. 

Tabela 1

Korzystanie oraz zainteresowanie korzystaniem w przyszłości z produktów i usług bankowych 
przez mikroprzedsiębiorstwa w latach 2010 oraz 2011 (%)

Produkty i usługi bankowe
Korzystanie Zainteresowanie 

2010 
[N = 802]

2011 
[N = 821]

2010 
[N = 802]

2011 
[N = 821]

1 2 3 4 5

Rachunek złotowy bieżący 100 100 6 8
Rachunek bieżący pomocniczy 19 21 2 3
Rachunek inwestycyjny 8 9 1 1
Rachunek walutowy 6 9 1 2
Rachunek skonsolidowany 3 3 1 1
Karty debetowe 47 51 1 3
Karty kredytowe 31 35 1 2
Kredyt w rachunku bieżącym 26 28 3 2
Kredyt obrotowy złotowy 18 17 2 3
Leasing 12 16 2 4
Kredyt samochodowy 6 8 1 3
Kredyt inwestycyjny złotowy 6 7 2 3

13 M. Idzik, Contemporary problem of financing the micro-, small land medium-sized enterprises as 
well as their development, Research Papers of Wroclaw University of Economics nr 158, Wrocław 2011, 
s. 124–137. 
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1 2 3 4 5

Kredyt hipoteczny 6 6 1 2
Kredyty preferencyjne 2 3 1 1
Kredyt obrotowy walutowy 2 1 1 1
Kredyt dyskontowy 1 1 0 1
Kredyt inwestycyjny walutowy 1 1 0 1
Lokaty terminowe złotowe 15 16 1 1
Fundusze inwestycyjne 10 10 0 1
Lokaty terminowe walutowe 2 3 1 1
Lokaty overnight 3 2 1 1
Przelewy krajowe 77 82 2 3
Wpłaty/wypłaty w kasie banku 75 77 2 3
Wpłaty/wypłatyw bankomacie 71 74 1 3
Polecenie zapłaty (direct debit) 43 38 1 2
Przelewy zagraniczne 12 15 1 2
Przelew SEPA 6 8 0 0
Bankowość internetowa 75 79 1 3
Bankowość telefoniczna 27 30 0 2
Autodealing – 2 – 0
Home banking 3 2 1 1
Transakcje wymiany walut 4 5 1 2
Faktoring 1 2 1 2
Akredytywa importowa 1 1 0 0
Forfaiting 1 1 0 0
Akredytywa eksportowa 0 1 1 1
Zarządzenia emisjami papierów 0 1 0 1
Gwarancje bankowe 3 6 0 1
Negocjowanie warunków lokat 3 3 0 2
Wrzutnia nocna 2 2 0 2
Poręczenie wekslowe 1 2 1 1
Negocjowanie kursu walut 2 1 0 1
Skrytki sejfowe 2 1 0 1

Źródło: badania własne.

Pod względem zakresu i intensywności korzystania z usług bankowych mikrofirmy 
pozostają w cieniu firm małych i średnich. Potwierdzeniem tego stanu jest ocena obecnie 
funkcjonujących modeli bankowości w Polsce. Ośmiu na dziesięciu dyrektorów placówek 
bankowych z terenu całego kraju bardzo dobrze lub dobrzeje ocenia obecnie funkcjonują-
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ce modele bankowości przedsiębiorstw MSP, na drugim miejscu modele bankowości de-
talicznej, następnie bankowości hipotecznej i dopiero na czwartej pozycji modele obsługi 
firm mikro. Zdecydowanie dobrze sektor bankowy ocenia co dziesiąta mikrofirma. Wśród 
mikroprzedsiębiorców znajomość marek banków kształtuje się na stosunkowo wysokim 
poziomie. Dwie trzecie badanych rozpoznaje przeciętnie sześć marek banków. 

Przedsiębiorcy korzystają jedynie z podstawowego wachlarza produktów oferowa-
nych przez banki. Z przeprowadzonych badań wynika, iż statystycznie przeciętna mikro-
firma w 2011 roku korzystała z 2,4 produktu bankowego, małe przedsiębiorstwo średnio 
z 2,9, a firma z segmentu firm średnich odpowiednio z 3,3 produktu bankowego. 

Poziom zainteresowania przedsiębiorstw korzystaniem z usług bankowych, z których 
nie korzystają, jest bardzo niski. Jedynie trzech na stu przedsiębiorców rozważa skorzysta-
nie z usług bankowych, z których obecnie nie korzysta. W głównym stopniu są to produkty 
kredytowe oraz karty płatnicze. Chęć skorzystania z nowych produktów i usług banków 
jest ściśle związana z wielkością firmy i pozytywnie z nią skorelowana.

Firmy są przywiązane do swoich banków, co w dużym stopniu można wiązać z inercją. 
85% mikrofirm współpracuje ze swoim bankiem głównym przynajmniej od dwóch lat, przy 
czym dla połowy współpraca trwa dłużej niż 5 lat. Co piąta mikrofirma w ogóle wyklucza 
możliwość nawiązania współpracy z bankiem innym niż ten, z którego usług obecnie ko-
rzysta (wzrost o 6 punktów w porównaniu z zeszłym rokiem). W ciągu minionego roku 3% 
firm zdecydowało się nawiązać współpracę z nowymi bankiem. Przedsiębiorcy wybierając 
bank, kierowali się w głównej mierze cechami oferty (przede wszystkim kosztami współ-
pracy oraz dostępem do bankowości internetowej). Małe znaczenie na poziomie deklaracji 
miały natomiast usługi bankowości telefonicznej oraz lokalizacja oddziałów. 

3. Rachunki bieżące

Wśród mikroprzedsiębiorców zakres korzystania z usług związanych z prowadze-
niem rachunków firmowych nie zmienił się znacząco na przestrzeni lat 2010–2011 (tab. 1). 
Wszystkie mikrofirmy korzystają ze złotowych rachunków bieżących, z pomocniczych ra-
chunków bieżących korzysta co piąta mikrofirma, prawie co dziesiąta ma otwarty rachunek 
inwestycyjny. W porównaniu z 2010 rokiem zwiększyło się zainteresowanie rachunkami 
walutowymi (z 6 do 9%). Popyt na rachunki skonsolidowane wciąż jest niewielki (3%). Nie-
wiele mikrofirm deklaruje zainteresowanie otwarciem któregokolwiek ze wspominanych 
rachunków, 3% planuje założyć rachunek pomocniczy bieżący.

Połowa rynku rachunków bieżących złotowych dla mikroprzedsiębiorstw należy do 
pięciu banków (rys. 1). W przypadku rachunków bieżących (głównego i pomocniczego) 
przeszło piątą część rynku obsługuje PKO Bank Polski, który systematycznie umacnia swo-
ją pozycję na tym rynku. Mikroprzedsiębiorcy chętnie korzystają również z rachunków 
bieżących w BZ WBK, ING Banku Śląskim (po 12%), Banku Pekao SA (11%) oraz Banków 
Spółdzielczych (10%). W okresie 2010–2011 ING Bank Śląski zwiększył udział w rynku ra-
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chunków pomocniczych dla mikrofirm o 7 p.p., zdecydowanie osłabiła się natomiast pozy-
cja Banku Pekao SA (spadek o 5 p.p. do poziomu 10%). W przypadku rachunku walutowego 
i inwestycyjnego w okresie 2010–2011 nowych klientów pozyskały PKO Bank Polski i ING 
Bank Śląski. Oba banki łącznie prowadzą obecnie przeszło co trzeci rachunek walutowy lub 
inwestycyjny w segmencie mikrofirm.
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Rysunek 1.  Banki, w których mikroprzedsiębiorcy korzystali z rachunków bieżących złotowych 
w 2011 roku 

Źródło:  badania własne.

4.  Karty płatnicze

Połowa mikrofirm (51%) korzysta z kart debetowych wydanych do rachunku bieżą-
cego, a w co trzeciej (35%) używa się kart kredytowych (tab. 1). Warto jednak zauwa-
żyć, że popularność obu usług stopniowo rośnie. W okresie kwiecień 2010 – kwiecień 2011 
wskaźnik penetracji w obu przypadkach wzrósł o 4 p.p. W najbliższym roku 3% mikrofirm 
chciałoby zacząć korzystać z kart debetowych, 2% z kart kredytowych. W roku 2010 dekla-
rowane zainteresowanie kształtowało się na poziomie 1%. 

Głównymi emitentami kart bankowych, którymi posługują się mikrofirmy, są banki, 
które mają również dominujący udział w rynku rachunków firmowych, czyli PKO Bank 
Polski, ING Bank Śląski, BZ WBK i Bank Pekao SA. Łącznie wydały one ponad połowę 
kart, z których korzystają mikrofirmy (rys. 2). Największym emitentem kart debetowych 
i kredytowych jest PKO Bank Polski (wydał co piątą kartę), 13% udziału w rynku kart debe-
towych mają ING i BZ WBK (oba banki umocniły pozycję w stosunku do 2010 r. – wzrost 
o 2–3 punkty). Spadło znaczenia Banku Pekao SA jako wydawcy kart debetowych (zmiana 
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o 3 p.p.). Obecnie 10% mikrofirm posługuje się kartami debetowymi wydanymi przez Bank 
Pekao SA. W roku 2011 więcej kart debetowych niż w 2010 roku wydały banki spółdzielcze 
i Bank BPH (obecnie obsługują 6% mikrofirm). 

5. Kredyty

Zainteresowanie usługami kredytowymi wśród mikrofirm jest niewielkie. Najczęściej 
sięgają one po kredyt w rachunku bieżącym (w 2011 r. 28% mikrofirm – wzrost o 2 punkty 
w porównaniu z 2010 r.) i złotowe kredyty obrotowe - korzysta z nich blisko co piąta mikro-
firma (tab. 1). 

W porównaniu z rokiem 2010 wzrosło zainteresowanie mikroprzedsiębiorców leasin-
giem (z 12 do 16%). Wzrósł także popyt na kredyty samochodowe (z 6 do 8%). Ze złotowych 
kredytów inwestycyjnych i z kredytów hipotecznych korzysta 6–7% mikroprzedsiębiorstw. 
W roku 2011 3–4% mikrofirm deklarowało chęć skorzystania z kredytów złotowych (obro-
towe i inwestycyjne), kredytów samochodowych lub z leasingu. W roku 2010 zainteresowa-
nie tymi rodzajami kredytów nie przekraczało 1–2% (tab. 1). 

Połowę populacji mikrofirm korzystających z kredytów w rachunkach bieżących ob-
sługują cztery banki: PKO BP, Bank Pekso SA, BZ WBK i ING Bank Śląski (tab. 2). Pozy-
cja rynkowa tych banków nie zmieniła się w okresie kwiecień 2010 – kwiecień 2011. Dyna-
micznie zmieniał się rynek kredytów obrotowych złotowych. Mikroprzedsiębiorcy chętnie 
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Rysunek 2.  Banki, w których mikroprzedsiębiorcy korzystali z debetowych oraz kredytowych kart 
płatniczych w 2011 roku 

Źródło:  badania własne.
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korzystali z usług PKO Banku Polskiego, BZ WBK i Banków Spółdzielczych (wzrosty o 4–
7 p.p. w stosunku do 2010 r.). Mikrofirmy były mniej zainteresowane zaciąganiem tego typu 
kredytów w Banku Pekso SA i Kredyt Banku (spadek o 4–5 p.p.). W sumie co piąty kredyt 
dla mikrofirmy został udzielony przez PKO BP i BZ WBK (odpowiednio, 21 i 18%), zaś co 
dziesiąty – przez ING Bank Śląski, Bank Pekao SA i Banki Spółdzielcze. Trzech najważ-
niejszych leasingodawców dla mikrofirm to PKO Bank Polski, BZ WBK i ING Bank Śląski 
(po 14–16% rynku). W porównaniu z 2010 rokiem swoją pozycję na rynku umocniły ING 
Bank Śląski (wzrost o 6 p.p.), Bank Pekao SA, mBank i Alior Bank (wzrost o 3–4 p.p.). 

Tabela 2

Banki, w których mikroprzedsiębiorcy korzystali z wybranych produktów kredytowych 
w 2011 roku (%) 

Bank
Kredyt 

Leasing
obrotowy złotowy w rachunku 

bieżącym
inwestycyjny 

złotowy
PKO Bank Polski 21 19 26 16
BZ WBK 18 11 14 14
ING Bank Śląski 10 14 3 14
Bank Pekao SA 9 13 3 9
Bank Spółdzielczy 9 5 10 3
Bank BPH 5 5 3 4
Alior Bank 5 4 10 5
BGŻ 4 3 3 2
Bank Millennium 4 8 7 3
Kredyt Bank 4 4 3 3
mBank 4 3 3 5
Polbank 3 3 2 1
BOŚ 2 2 2 2
BRE Bank 2 1 0 3
MultiBank 2 3 3 1
Citi Handlowy 1 0 2 0
Deutsche Bank 1 2 2 1
Eurobank 1 0 2 2
Getin Noble Bank 1 2 2 3
Lukas Bank 1 2 3 4
Nordea Bank 1 0 0 2
Raiffeisen Bank 1 0 2 2

Źródło:  badania własne.
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6. Depozyty i produkty inwestycyjne

Najpopularniejszą formą lokowania wolnych środków w grupie mikrofirm są termi-
nowe lokaty złotowe. Korzystało z nich w 2011 roku 16% mikrofirm (tab. 1). W sumie 
połowę lokat prowadzą PKO Bank Polski, ING, Millennium i Bank Pekso SA. Jedna na 
dziesięć mikrofirm inwestowała w 2011 roku w fundusze inwestycyjne, najczęściej korzy-
stając w tym przypadku z usług banków: PKO Banku Polskiego, ING Banku Śląskiego lub 
Banku Millennium (rys. 3). 
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Rysunek 3.  Banki, w których mikroprzedsiębiorcy korzystali z lokat terminowych złotowych w 2011 
roku

Źródło:  badania własne.

7. Usługi rozliczeniowe i inne usługi bankowe

Osiem na dziesięć mikrofirm korzysta z przelewów krajowych oraz z transakcji go-
tówkowych w ramach konta (tab. 1). Przeszło co trzecia dodatkowo korzysta z polecenia 
zapłaty (38%). Struktura rynku przelewów krajowych, transakcji gotówkowych i polecenia 
zapłaty jest ściśle związana z rynkiem rachunków firmowych i te same banki mają w ich 
przypadku największe znaczenie. Połowa aktywności mikrofirm w zakresie płatności bez-
gotówkowych realizowana jest przez głównych graczy obsługujących mikrofirmy: PKO 
Bank Polski, BZ WBK, ING Bank Śląski oraz Bank Pekao SA. 

Przelewy zagraniczne realizuje przeszło 15% mikrofirm, a 8% korzysta z przelewów 
zagranicznych. Zagraniczne polecenia wypłaty są wykorzystywane sporadycznie – przez 
4–5% mikroprzedsiębiorstw. Zainteresowanie innymi usługami bankowymi jest niewiel-
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kie. Z gwarancji bankowych korzysta 6%, a co dwudziesta mikrofirma wymienia walu-
ty. Niewielki odsetek firm decyduje się na negocjowanie warunków lokat (co dwunasta). 
Co pięćdziesiąte mikroprzedsiębiorstwo korzysta z wyrzutni nocnej. Transakcje wymiany 
walut dotyczą tylko 5% mikrofirm (6% mikrofirm prowadzi działalność eksportową, tyleż 
– importową). Inne usługi, takie jak zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, autodea-
ling czy akredytywa w rozliczeniach zagranicznych, stanowią margines usług w odniesie-
niu do mikrofirm.

8. Klasyfikacja typologiczna mikroprzedsiębiorców 

Biorąc pod uwagę zaangażowanie mikroprzedsiębiorców w ofertę bankową, wyod-
rębniono homogeniczne grupy typologiczne przedsiębiorstw mikro. Pierwszą grupę sta-
nowią umownie nazwani „zaawansowani” odbiorcy usług bankowych. „Zaawansowani” 
stanowią 30% wśród badanych mikroprzedsiębiorstw. Najliczniejszą grupą są „średnioza-
awansowani”, obejmując 44% mikrofirm. Reprezentują oni przeciętny standard korzystania 
z usług bankowych. Stosunkowo liczną grupą są mikroprzedsiębiorcy silnie odbiegający 
od średnich wartości wskaźników korzystania z usług bankowych w populacji general-
nej mikrofirm. Grupa ta umownie została nazwana „małobankowi”, stanowi 26% spośród 
przebadanych firm.

„Małobankowi” korzystają z usług bankowych w bardzo ograniczonym zakresie. Mi-
kroprzedsiębiorcy z tego segmentu to najczęściej firmy działające na skalę lokalną, na wsi 
i w najmniejszych miejscowościach, często są klientami banków spółdzielczych. Posiadają 
obligatoryjny rachunek bieżący, ponadto korzystają z 3–4 form rozliczeń (przelewy krajo-
we). Dla porównania, średnia wśród ogółu badanych mikroprzedsiębiorców to 6. „Mało-
bankowi” mikroprzedsiębiorcy prawie wcale nie korzystają z depozytów. Mikroprzedsię-
biorcy z tego segmentu legitymują się również bardzo niską znajomością produktów i usług 
bankowych.

Wielokrotnie częściej niż inni mikroprzedsiębiorcy „małobankowi” deklarują chęć 
skorzystania z usług bankowych, z których dotychczas nie korzystają. Przede wszystkim 
deklarują zainteresowanie kredytami. Mają niezaspokojone potrzeby w zakresie pomoc-
niczych rachunków bankowych i różnych form usług rozliczeniowych. „Małobankowi” to 
jednocześnie najbardziej wykluczona ze świata usług bankowych kategoria przedsiębior-
ców. To wykluczenie dodatkowo odzwierciedla się w niskich wskaźnikach satysfakcji tej 
grupy z różnych aspektów współpracy z bankami. „Małobankowi” wymagają od banków 
prostych, transparentnych produktów bankowych, zachęty i edukacji.

„Zaawansowani” odbiorcy usług bankowych w segmencie mikrofirm stanowią prze-
ciwieństwo „małobankowych”. Ta grupa obejmuje 30% badanych mikroprzedsiębiorstw. 
Jest to grupa intensywnych i kompetentnych użytkowników produktów bankowych prze-
znaczonych dla firm. Mikroprzedsiębiorcy z grupy „zaawansowanych” legitymują się wy-
sokimi kompetencjami w zakresie oferty produktów i usług bankowych. Dysponują wie-
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dzą o usługach rozliczeniowych, różnych rodzajach produktów kredytowych, znana jest 
im oferta innego typu usług bankowych. Wiedza przedsiębiorców z tego segmentu o każ-
dym z typów usług bankowych dedykowanych mikrofirmom jest dwukrotnie większa niż 
przedsiębiorców z segmentu „małobankowych”. Znajomość oferty bankowej w tej grupie 
przedsiębiorców nie jest tylko teoretyczna. „Zaawansowani” przede wszystkim wielokrot-
nie częściej korzystają ze wszystkich typów usług bankowych i to nie tylko w porównaniu 
z „małobankowymi”, ale również tymi „średnio zaawansowanymi”. W porównaniu z „ma-
łobankowymi” „zaawansowani” mikroprzedsiębiorcy: 

‒ szesnastokrotnie częściej korzystają z depozytów, 
‒ ośmiokrotnie częściej korzystają z kredytów, 
‒ dwuipółkrotnie częściej z różnych rachunków bieżących,
‒ dwukrotnie częściej z usług rozliczeniowych,
‒ ośmiokrotnie częściej z różnych innych usług.
W przypadku prawie wszystkich usług bankowych „zaawansowani” wykorzystują 

je dwukrotnie intensywniej niż „średnio zaawansowani”. Najmniejszy dystans między 
„zaawansowanymi”, a „średnio zaawansowanymi” występuje w przypadku korzystania 
z usług rozliczeniowych – tylko półtora raza częściej korzystają z nich „zaawansowani” niż 
„średnio zaawansowani”, największy zaś w przypadku korzystania z kredytów – 2,7 razy.

Podsumowanie 

Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mają ograniczoną wiedzę na temat możliwych ofert 
banków adresowanych do mikrofirm. Znane są tylko podstawowe produkty bankowe. Ni-
skiej świadomości na temat możliwych sposobów korzystania z oferty banków towarzyszy 
również niewielkie wykorzystanie istniejących możliwości. Dużo zależy od świadomości 
przedsiębiorcy, który przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego pakietu usług ban-
kowych powinien określić swoje obecne i przyszłe potrzeby finansowe oraz zastanowić się, 
jaki zestaw produktów oraz usług bankowych będzie dla jego przedsiębiorstwa najkorzyst-
niejszy. 

Wprawdzie szereg barier związanych z korzystaniem z usług banków tkwi po stro-
nie mikroprzedsiębiorców, nie oznacza to jednak, że reprezentowana przez banki posta-
wa jest w pełni usprawiedliwiona. Ważne znaczenie ma polityka banków nakierowana 
na kształtowanie relacji partnerskiej w obsłudze mikrofirm, lecz taka strategia pomimo 
licznych deklaracji stosowana jest niezwykle rzadko. Oferta kierowana do przedsiębiorców 
związanych z małym i średnim biznesem cały czas jest doskonalona. W relacjach banków 
z przedsiębiorcami zmieniają się poszczególne cząstkowe komponenty modelu biznesowe-
go w kierunku bardziej relacyjnego, doradczego, chociaż małe i średnie przedsiębiorstwa 
nie są skore do zacieśniania współpracy z bankami. Banki podejmują wysiłki, aby lepiej 
zrozumieć specyfikę firm. W większym stopniu uwzględniają indywidualne podejście 
oraz  branżowe uwarunkowania. Zwiększa się konkurencja, w 2010 roku powstały nawet 
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banki dedykowane wyłącznie temu segmentowi rynku. W tym względzie wartościowe dla 
banków może okazać się edukowanie przedsiębiorców celem wzrostu wskaźników upsel-
ling oraz crossellig. Konieczne jest jednak postawienie na edukację i kreowanie potrzeb 
korzystania z usług instytucji finansowych.

MICROENTERPRISES AND THEIR USE OF BANKING SERVICES

Summary

The article presents the results of empirical studies using the services of banks among the 
microentrepreneurs. The empirical material was comprised of the results of the newest, unpublished, 
surveys among the entrepreneurs on a nationwide, representative sample of N = 800 micro-sized 
companies. According to the research sector micro-enterprises business is very diverse in terms of 
scale and scope of use of banking services. Microentrepreneurs use only a basic set of banking serv-
ices. Entrepreneurs are not ready to adopt a standardized bank’s offer. It is necessary to place on 
education and creating needs to use the services of financial institutions.

Translated by Marcin Idzik
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MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW 
INŻYNIERII FINANSOWEJ W FINANSOWANIU ROZWOJU 

SEKTORA MSP W POLSCE 
(NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO)

Wprowadzenie

Dostęp do finansowania zewnętrznego stanowi jedną z głównych barier wzrostu 
sektora MSP w Polsce. W tej sytuacji głównym źródłem finansowania nakładów inwe-
stycyjnych dla przeważającej części firm sektora MSP są najczęściej środki własne (72% 
przypadków)1. Wsparcie publiczne ze środków krajowych lub europejskich (w tym głównie 
funduszy unijnych) oferuje alternatywne źródło pozyskiwania środków finansowych na 
realizację działań prorozwojowych (w tym innowacyjnych) podejmowanych przez przed-
siębiorstwa. Jak pokazują wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych na reprezenta-
tywnej próbie 1500 mikroprzedsiębiorstw, o finansowanie zewnętrzne z tego źródła ubie-
gało się nieco ponad 9% z nich2. Jednocześnie prowadzone badania ewaluacyjne dowodzą 
relatywnie wysokiej efektywności ich wykorzystania3. 

Obecnie w Unii Europejskiej toczy się dyskusja na temat struktury kolejnego wspólno-
towego budżetu na lata 2014–2020 i sposobów finansowania działalności przedsiębiorstw. 
Przeważają głosy, by do wsparcia działalności przedsiębiorstw w zdecydowanie większym 
zakresie wykorzystywać instrumenty pozadotacyjne (zwrotne). Mówi się wręcz o odwró-
ceniu proporcji środków kierowanych na dotacje i instrumenty pozadotacyjne, a wielkość 
wsparcia w ramach instrumentów zwrotnych może według tych zamierzeń sięgnąć nawet 
80% ogółu środków przeznaczonych na pomoc dla MSP4. Jako główne argumenty prze-

1 Ministerstwo Gospodarki, Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej 
połowie 2010 roku, Warszawa 2010, s. 23.

2 M. Juchniewicz, B. Grzybowska, Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 
2010, s. 150.

3 J. Kornecki, Efektywność wsparcia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przy udzia-
le funduszy Unii Europejskiej, w: Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, 
G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, 238–253.

4 K. Niklewicz, Koniec dotacji. Euro ma pracować, 19 września 2010 r., http://wyborcza.pl/
1,75478,8398296,Koniec_dotacji__Euro_ma_pracowac.html.
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mawiające za takim rozwiązaniem podaje się zakłócanie mechanizmu rynkowego przez 
system dotacyjny, możliwość większego zasilenia gospodarki środkami unijnymi oraz 
przygotowanie państw UE do zmniejszenia wartości środków przeznaczanych na politykę 
spójności5. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania instru-
mentów pozadotacyjnych (instrumentów inżynierii finansowej) do finansowania rozwoju 
firm sektora MSP na przykładzie województwa łódzkiego.

1. Luka w dostępie do finansowania jako bariera rozwoju firm sektora MSP

Luka w dostępie do finansowania jest opisywana jako zjawisko polegające na wyklu-
czeniu lub trudności w dostępie do komercyjnego finansowania zewnętrznego określonych 
grup ekonomicznie i finansowo wiarygodnych podmiotów gospodarczych6. Inicjatywy po-
dejmowane w wymiarze międzynarodowym, które służą do ograniczania skali występo-
wania tej luki wśród podmiotów sektora MSP, nie przynoszą spodziewanych rezultatów, 
co wynika ze stosowania mało adekwatnych instrumentów interwencji przez podmioty 
publiczne7. Zauważalne pogłębianie się luki finansowej wynika między innymi z faktu, 
iż sektor MSP nie jest postrzegany jako klient strategiczny przez podmioty dysponujące 
kapitałem. Świadczą o tym wyniki badań przeprowadzonych przez Ernst and Young na 
temat preferencji banków jako kredytodawców. Wskazują one, że atrakcyjnym klientem 
biznesowym dla banków są przedsiębiorstwa o przychodach rocznych ponad 12 mln zł 
(ponad 2/3 wszystkich udzielonych kredytów przekraczało ten próg wartościowy)8. Opła-
calność zapewniają natomiast dopiero przedsiębiorstwa o rocznych przychodach powyżej 
1,5 mln zł. Wyniki tych badań dobitnie wskazują, że przeciętny przedsiębiorca mikro ze 
średnim przychodem oscylującym w granicach 400 tys. zł9 nie wpisuje się w politykę sprze-
daży produktów kredytowych i pożyczkowych przez sektor bankowy. Trudności w dostępie 
do kredytowania ma też mała firma (liczba pracujących mieści się w granicach 10–49 pra-
cowników) ze średnim przychodem 7,7 mln zł, bowiem jedynie co piąty bank zadeklarował, 
że ten segment wielkościowy przedsiębiorstw jest dla nich ważny.

5 IBnGR, Mechanizmy 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. 55.

6 OECD, The SME Financing Gap: Theory and Evidence, 2006, Vol. I, s. 16.
7 World Bank, Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access, World Bank Policy Research 

Report, Washington 2008, s. 16.
8 D. Klonowski, Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, 

Ernst & Young, Warszawa 2009, s. 20.
9 Na podstawie danych zawartych w Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

w Polsce w latach 2007–2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 33 i 48.
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2. Charakterystyka instrumentów inżynierii finansowej 

Do głównych instrumentów inżynierii finansowej zalicza się poręczenia, pożycz-
ki oraz kredyty. Te dwa pierwsze instrumenty wspierają rozwój tych małych i średnich 
przedsiębiorstw, które na rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem 
kredytu. W szczególności ich oferta trafia w potrzeby tych przedsiębiorstw, które rozpo-
czynają działalność (tzw. start-upy), nie posiadają historii kredytowej oraz nie posiadają 
zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Innymi słowy są podmiotami mało wiarygodnymi 
dla banków. 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynko-
wą, o atrakcyjności instrumentów inżynierii finansowej decydują przede wszystkim: prefe-
rencyjne warunki cenowe wsparcia finansowego oraz preferencyjne warunki finansowania 
związane z niskim wymaganym wkładem własnym10.

2.1. Fundusze pożyczkowe

Sieć funduszy pożyczkowych rozwija się w Polsce od początku lat 90. Pierwsze fun-
dusze pożyczkowe w Polsce powstały w 1992 roku. Kulminacyjnym momentem ich rozwoju 
był rok 1996, kiedy to powstało 18 funduszy pożyczkowych. Znaczący wzrost liczby fundu-
szy pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich kapitałów pożyczkowych 
nastąpił ponadto w latach 2002–2005, w wyniku realizacji rządowego programu „Kapitał 
dla przedsiębiorczych”, kiedy to powstało 21 nowych funduszy pożyczkowych. Proces po-
wstawania tych funduszy został w ostatnim okresie zahamowany, ponieważ w ostatnich 
trzech latach nie powstał żaden nowy. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Funduszy 
Pożyczkowych na koniec 2008 roku w Polsce działalność pożyczkową prowadziło 65 in-
stytucji zarządzających 71 funduszami pożyczkowymi11. Działają one w różnych formach 
prawnych, mają zróżnicowane kapitały i zasięg działalności. 

Według stanu na koniec 2008 roku dysponowały one kapitałem pożyczkowym o łącz-
nej wartości 946,4 mln zł. W latach 2003–2008 wartość kapitału pożyczkowego przyrastała 
średniorocznie o 31,4%. Jak przewiduje Ministerstwo Gospodarki w dokumencie „Kierunki 
rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw 
w latach 2009–2013”, wartość kapitału będącego w dyspozycji funduszy pożyczkowych 
osiągnie wielkość 1823,0 mln zł w 2013 roku12.

Fundusze pożyczkowe istniejące na koniec 2008 roku udzieliły od początku swojej 
działalności łącznie 171,3 tys. pożyczek, co oznacza, że w latach 2003–2008 udzielano śred-
niorocznie 21,4 tys. pożyczek. Uwzględniając dodatkowo pięć funduszy pożyczkowych, 

10 IBnGR, op.cit., s. 28–29.
11 B. Bartkowiak, M. Korol, Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przed-

siębiorstwa według stanu na 31 grudnia 2008 roku, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, 
Szczecin 2009, s. 8–10.

12 Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw 
w latach 2009–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 36.
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które zaprzestały działalności w roku 2007 i 2008, liczba udzielonych pożyczek wyniosła 
171,8 tys.

Wartość pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe od początku działalno-
ści wyniosła na koniec 2008 roku 2830,0 tys. zł. Oznacza to, że średnioroczna dynamika 
wzrostu za lata 2003–2008 wyniosła 28,5%. Systematycznie, choć w stosunkowo wolnym 
tempie – 3,4% średniorocznie, rośnie przeciętna wartość udzielanych pożyczek. W 2008 
roku kształtowała się na poziomie 16,5 tys. zł. 

Działalność funduszy pożyczkowych jest dość silnie skoncentrowana. Pięć najwięk-
szych funduszy pożyczkowych skupia 40% całkowitego kapitału pożyczkowego, udzielając 
przeszło 3/4 ogólnej liczby pożyczek i mając 56,5% udziału w całkowitej wartości przyzna-
nych pożyczek. Najwięcej pożyczek w 2008 roku, bo aż 119,5 tys., co stanowiło blisko 70% 
ogólnej liczby pożyczek, udzielił Fundusz Mikro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przo-
dował on także pod względem wartości udzielonych pożyczek (948,7 mln zł, co stanowiło 
1/3 ogólnej wartości pożyczek). Jednocześnie udzielał on pożyczek o przeciętnej wartości 
zaledwie 7,9 tys. zł).

2.2. Fundusze poręczeniowe

Fundusze poręczeń kredytowych są źródłem długoterminowego finansowania i są in-
strumentem pośredniego zaspokajania kapitałowych potrzeb przedsiębiorstw. Instytucja, 
która udziela poręczenia, ułatwia przedsiębiorcom dostęp do kredytów i pożyczek poprzez 
przejęcie gwarancji spłaty udzielonych kredytów i pożyczek w razie niewypłacalności przed-
siębiorstwa. Fundusze w Polsce oferują małym i średnim firmom zabezpieczenie na ogół do 
70% wartości kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartość poręczenia zależy od wysokości 
kapitału funduszu. Większość funduszy udziela maksymalnego poręczenia o wartości od 
50 do 300 tys. zł13. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce w pierwszej poło-
wie lat 90, w ramach programu Inicjatyw Lokalnych ze środków europejskich (PHARE).

Informacje zawarte w raporcie przygotowanym przez PAG Uniconsult wspólnie 
z Krajowym Stowarzyszeniem Funduszy Poręczeniowych wskazują, że według stanu na 
koniec 2010 roku w Polsce funkcjonowały 53 fundusze poręczeniowe14. Kapitały funduszy 
poręczeniowych na koniec grudnia 2010 roku wyniosły 992 mln zł, co oznaczało przyrost 
w stosunku do roku poprzedniego o 291 mln zł. Najwyższym kapitałem wśród funduszy 
(blisko 100 mln zł) dysponował Polski Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Lublinie. Liczba 
poręczeń udzielonych przez wszystkie fundusze w 2010 roku przekroczyła liczbę 7 tys.
i była o blisko 600 (9%) wyższa niż rok wcześniej. Wartość poręczeń udzielonych w 2010 
roku wyniosła 869 mln zł (przyrost o 9,5% wobec roku 2009). 

13 B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przed-
siębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009, podaję za: http://www.ksfp.org.pl/pl/Historia.aspx 
(8.12.2011).

14 PAG Uniconsult, Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce – stan na dzień 31.12.2010 r., 
PAG Uniconsult, Warszawa 2011, s. 3.
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Średni kapitał poręczeniowy w grupie 47 funduszy udzielających w 2010 roku po-
ręczeń wyniósł przeciętnie 21,1 mln zł, jednak podobnie jak w przypadku funduszy po-
życzkowych istnieje bardzo silne zróżnicowanie podmiotów ze względu na wysokość ka-
pitału poręczeniowego, jakim dysponują. Kapitały pięciu największych funduszy (łącznie 
361 mln zł) to ponad 1/3 kapitałów całego sektora funduszy poręczeniowych (dla porówna-
nia, 6 najmniejszych funduszy dysponuje zaledwie 0,6% kapitałów sektora). 

Wartość aktywnych poręczeń funduszy na koniec 2010 roku przekroczyła poziom 
1 mld zł. Poręczeń na najwyższą kwotę (113 mln zł) udzielił Mazowiecki Fundusz Poręczeń 
Kredytowych. W 2010 roku fundusze rozpatrzyły 8035 wniosków o udzielenie poręczenia, 
z których 90,7% zostało zaakceptowanych. Zdecydowana większość, bo aż 90% udzielo-
nych w 2010 roku poręczeń, stanowiła zabezpieczenie kredytów bankowych, a tylko nie-
spełna 6% poręczeń stanowiło zabezpieczenie finansowania udzielanego przez fundusze 
pożyczkowe. Średnia wartość poręczenia udzielonego w 2010 roku wyniosła 122 tys. zł, 
przy czym poręczenia udzielane na rzecz banków miały średnio ponad dwukrotnie więk-
szą wartość niż te udzielane na rzecz funduszy pożyczkowych (odpowiednio: 130 tys. zł 
i 66 tys. zł). Aż 78% wartości poręczeń udzielonych w 2010 roku dotyczyło finansowania 
z przeznaczeniem obrotowym, a tylko 21% wartości poręczeń stanowiło zabezpieczenie 
kredytów lub pożyczek inwestycyjnych.

Klientami funduszy poręczeniowych są w przeważającej mierze przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 49 pracowników. W 2010 roku firmy mikro (zatrudniające do 9 pracow-
ników) uzyskały 70% poręczeń (54% ich wartości). Na firmy małe (zatrudniające od 10 do 
49 osób) przypadało co czwarte poręczenie, co przekładało się na 1/3 ich wartości. Firmy 
średniej wielkości (zatrudniające od 50 do 249 osób) otrzymały 5% poręczeń, które stano-
wiły 13% łącznej wartości poręczeń udzielonych w 2010 roku.

2.3. Inicjatywa JEREMIE

Mechanizmem odchodzącym od tradycyjnie wykorzystywanego w finansowaniu sek-
tora MSP mechanizmu dotacyjnego jest powołana w 2007 roku przez Komisję Europejską 
i Europejski Bank Inwestycyjny inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Mic-
ro-to-Medium Enterprises)15. Pomoc oferowana w ramach JEREMIE ma charakter pomocy 
zwrotnej. Środki unijne są dostarczane nie bezpośrednio do MSP, ale do pośredników fi-
nansowych, co sprawia, że wyróżnia się od tradycyjnych dotacji unijnych swoim odnawial-
nym mechanizmem dofinansowania. Zwrotność środków zapewnia wystąpienie tzw. efektu 
rolowania, czyli możliwość wielokrotnego wykorzystania tych samych kapitałów16. Zakłada 

15 Jej idea została przedstawiona podczas spotkania przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskie-
go Funduszu Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Brukseli w dniu 11 października 
2005 r.

16 W założeniach strategii inwestycyjnych dla inicjatywy JEREMIE przyjęto, że mnożnik kapitałowy 
(liczba obrotów) będzie wahał się w poszczególnych województwach w przedziale: 2,1–2,6. Podaję za: 
IBnGR, op.cit., s. 57.
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się, że powstały w ten sposób efekt mnożnikowy przyniesie o wiele większe korzyści dla 
małych i średnich przedsiębiorstw niż system dotacji, gwarantując ciągłość i stabilność 
systemu wsparcia17. 

Rola Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE została powierzona w 2009 
roku Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Przekazanie temu bankowi funkcji związanych 
z zarządzaniem Funduszami Powierniczymi związane było z doświadczeniem, jakie Bank 
posiada we wspieraniu sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzysty-
waniu elementów inżynierii finansowej w finansowaniu MSP. Do zadań Menedżera należy 
wybór instytucji pośredniczących, monitoring i raportowanie na potrzeby Instytucji Zarzą-
dzającej i Komisji Europejskiej. 

W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie regionalnym w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych. Dotychczas przystąpiły do niego województwa: 
dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie18. Na podstawie 
zawartych umów Instytucje Zarządzające tych województw, w oparciu o strategię inwesty-
cyjną, zaakceptowaną przez władze lokalne/regionalne (samorząd województwa), zawierają 
umowy z pośrednikami finansowymi i przekazują im środki na wsparcie sektora MSP. Przed-
siębiorcy mogą korzystać z zaproponowanych przez pośredników instrumentów inżynierii 
finansowej (mikropożyczek, pożyczek i poręczeń) wielokrotnie. Na koniec okresu programo-
wania, czyli do końca 2015 roku, Instytucje Zarządzające województw zdecydują o wycofa-
niu środków z Funduszu Powierniczego zarządzanego przez Menadżera lub też o kontynuacji 
funkcjonowania Funduszu Powierniczego w dotychczasowej lub zmienionej formie.

Na realizację inicjatywy JEREMIE przeznaczono w Polsce kwotę 1,6 mld zł. Wdraża-
nie instrumentów inżynierii finansowej w Polsce znajduje się w początkowej fazie, bowiem 
pierwsze umowy z pośrednikami finansowymi zostały podpisane w 2010 roku.

3. Inicjatywa JEREMIE w województwie łódzkim

25 września 2011 roku województwo łódzkie zawarło z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego w Warszawie umowę na utworzenie i zarządzanie Łódzkim Regionalnym Fundu-
szem Powierniczym, w ramach którego udzielane będą pożyczki  i poręczenia lokalnym 
przedsiębiorcom w ramach inicjatywy JEREMIE. Na realizację projektu „Wsparcie przed-
siębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JE-
REMIE w województwie łódzkim” Bank otrzymał blisko 189 mln zł dofinansowania.

Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przezna-
czone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub roz-
szerzania działalności gospodarczej, w tym w szczególności na:

17 IBnGR, op.cit., s. 4.
18 Rolę Menadżerów Funduszy Powierniczych w poszczególnych województwach pełnią odpowiednio: 

Dolnośląski Fundusz Powierniczy, Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy, Fundusz Powierniczy JERE-
MIE Województwa Pomorskiego, Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego oraz 
Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE.
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‒ realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego – wdrażanie nowych roz-
wiązań technicznych lub technologicznych,

‒ unowocześnienie składników majątku trwałego – zakup wyposażenia w maszyny, 
urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związa-
nych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

‒ budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,
‒ informatyzację,
‒ dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,
‒ tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
‒ inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.
Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:
‒ pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
‒ finansowanie celów konsumpcyjnych,
‒ spłatę pożyczek i kredytów,
‒ spłatę zobowiązań publicznoprawnych.
Rolę pośredników finansowych w województwie łódzkim (według stanu na dzień 

15.11.2011 r.) pełnią dwie instytucje: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (umowa pod-
pisana w lipcu 2011 r. na kwotę blisko 24 mln zł)19 oraz Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 
(umowa podpisana we wrześniu 2011 r. na kwotę 7 mln zł)20. Instytucje te oferują różne 
warunki finansowe pożyczki. Różnice zaznaczają się przede wszystkim w: 

‒ wysokości maksymalnej kwoty pożyczki (ŁARR: 250 tys. zł21, FRGZ: 350 tys. zł),
‒ wysokości oprocentowania (ŁARR: od 2% w przypadku pożyczki udzielonej na 

12 miesięcy do 2,5% w przypadku pożyczki udzielonej na okres 24–60 miesięcy, 
FRGZ: od 5,26% dla przedsiębiorców działających powyżej 12 miesięcy, charak-
teryzujących się standardowym ryzykiem, zabezpieczeniem i od 5,26% dla przed-
siębiorców działających krócej niż 12 miesięcy, charakteryzujących się standar-
dowym ryzykiem i zabezpieczeniem maksymalnym w okresie karencji w spłacie 
kapitału (ŁARR: 3 miesiące, FRGZ: 6 miesięcy).

Zbliżona jest natomiast kwota prowizji od udzielonej pożyczki (od 0,5% do 1,5% w za-
leżności od okresu, na jaki pożyczka została udzielona) oraz stosowane formy zabezpieczeń 
(weksel in blanco oraz dodatkowo: poręczenie osób fizycznych lub prawnych, zabezpiecze-
nie majątkowe w postaci przewłaszczenia rzeczy, hipoteki, blokady środków na rachunku 
bankowym itd.). Relatywnie krótki jest średni czas rozpatrywania wniosku o udzielenie 
pożyczki, który wynosi według deklaracji przedstawiciela ŁARR 8 dni. 

Wymienione powyżej czynniki decydują o dużym zainteresowaniu MSP ofertą po-
życzkową. W ciągu 4 miesięcy funkcjonowania funduszu pożyczkowego prowadzące-
go dystrybucję środków finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE przyznano środki 

19 www.larr.lodz.pl (8.12.2011).
20 www.frgz.pl (8.12.2011).
21 Do dnia 5.08.2011 było to 500 tys. zł.
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w wysokości 10,2 mln zł, z czego umowy podpisano na łączną kwotę 8 mln zł, a wypłacono 
środki w wysokości 2,8 mln zł22.

Podsumowanie

Inicjatywa JEREMIE jest nową formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim 
przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji na rzecz zwrotnej pomocy 
finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. Jest to nowoczesny system finansowa-
nia, który w Polsce dopiero się rozwija. Z punktu widzenia możliwości realizacji przez pań-
stwo polityki wsparcia przedsiębiorczości stanowi ona dogodny mechanizm, który umożliwia 
skorzystanie z oferty wsparcia znacznie liczniejszej grupie firm, jako że jest to mechanizm 
odnawialny (środki raz wydatkowane powracają i ponownie mogą być zainwestowane).

Inicjatywa JEREMIE stanowi szansę na zmniejszenie luki w dostępie do finansowa-
nia dla firm sektora MSP, trafia bowiem głównie w potrzeby tych firm z sektora MSP, które 
nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne z uwagi na krótki 
okres działania na rynku lub brak zabezpieczeń o odpowiedniej wartości. Ponadto pożycz-
ki oferowane w jej ramach udzielane są na znacznie korzystniejszych – aniżeli rynkowe 
– warunkach. O tym, że jest to instrument, który trafia w potrzeby małych firm, najlepiej 
świadczy duże zainteresowanie przedsiębiorców jego pozyskaniem.

THE POSSIBILITIES OF USING FINANCIAL ENGINEERING INSTRUMENTS 
TO FINANCE SME SECTOR DEVELOPMENT 

(EXEMPLIFIED BY THE LODZ REGION)

Summary

Nowadays there is a strong debate in the European Union how the structure of the EU budget 
for the years 2014–2020 should look like and how businesses should be supported. Predominantly it 
is argued that non-subsidy instruments should be used to a larger extent. The main arguments in this 
debate include negative interference of grant schemes with the market mechanisms, the possibility of 
wider use of EU funds (since they need to be returned by entrepreneurs) and prospected shortage of 
EU funds in the years to come.

The article aims to present the possibilities of using financial engineering instruments for fi-
nancing the development of the SME sector on the example of the Lodz region. Special attention is 
given to the JEREMIE initiative offering repayable financial assistance to SMEs in the form of loans 
and guarantees.

Translated by Janusz Kornecki

22 Informacje pochodzące od przedstawiciela ŁARR przedstawione podczas konferencji pt. „Unijne pro-
jekty w praktyce, instrumenty finansowe na rozwój sektora MSP w województwie łódzkim”, która odbyła 
się w Łodzi w dniu 18.11.2011.
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DETERMINANTY STRUKTURY KAPITAŁU 
W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

1.  Pojęcie struktury kapitału

Przedsiębiorstwo, aby realizować przyjęte cele, musi dysponować odpowiednim wolu-
menem kapitału. Proces pozyskania kapitału odbywa się przez wybór i kombinację różnych 
źródeł finansowania, co znajduje ostateczny wyraz w strukturze kapitału. Struktura ta cha-
rakteryzuje się określoną proporcją między kapitałem własnym i obcym. Pozyskiwanie ka-
pitału i kształtowanie jego struktury z jednej strony podlega wpływowi wielu czynników, 
z drugiej zaś wywiera wpływ na szereg zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie, takich 
jak np.: rentowność kapitału, zdolność płatnicza i w konsekwencji utrzymanie równowagi 
finansowej oraz realizacja suwerenności ekonomicznej i prawnej właściciela przedsiębior-
stwa. Istotnym więc problemem jest określenie czynników kształtujących strukturę kapi-
tału, które stanowi punkt wyjścia w badaniach nad gospodarką finansową przedsiębiorstw 
różnej wielkości.

W literaturze przedmiotu występuje wiele podejść do definicji struktury kapitału. 
Najczęściej przyjmuje się, że „struktura kapitału (lub struktura finansowa) jest szczególną 
kombinacją długoterminowego długu i kapitału własnego, który firma wykorzystuje na fi-
nansowanie swojej działalności”1 lub „wzajemną proporcją pomiędzy kapitałem własnym 
i kapitałem obcym w pasywach firmy”2. M. Perlitz nieco uściśla pojęcie struktury kapitału, 
sprowadzając je do relacji kapitału własnego i kapitału obcego (statystycznie rozumiane 
jako stopień zadłużenia) w przedsiębiorstwie. Podkreśla, że „struktura kapitału wpływa od-
powiednio na wielkość ryzyka, wiarygodność kredytową, potencjalną płynność finansową 
przedsiębiorstwa i rentowność kapitału własnego”3. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „decyzja o ustaleniu określonego wskaźni-
ka: dług – kapitał własny nazywa się decyzją dotyczącą struktury kapitałowej lub decyzją 

1 S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warsza-
wa 1999, s. 20.

2 J. Tuczko, Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa 2002, s. 211.
3 M. Perlitz, Internationales Management, Stuttgart 2004, Ausg. 5, s. 502.



180 Teresa Łuczka

dotyczącą struktury finansowej”, a sam problem kształtowania struktury kapitału określa-
ny jest też jako jeden z trzech obszarów finansowania przedsiębiorstwa – obok finansowa-
nia inwestycji firmy i zarządzania jej kapitałem obrotowym4. 

Struktura kapitału jest przedmiotem suwerennej decyzji właściciela lub właścicie-
li przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, podejmując decyzje co do struktury kapitału, ma na 
uwadze, że znajdują one ostateczny wyraz zarówno w kosztach pozyskania kapitału, jak 
i w wartości przedsiębiorstwa. Pytanie o wartość firmy jest pytaniem przede wszystkim 
o wartość akcji, a nie udział kapitałowy w małym i średnim przedsiębiorstwie, ponieważ 
jest przedmiotem szczególnego zainteresowania inwestorów giełdowych. W. Portisch pisze 
w związku z tym, że „struktura kapitału odzwierciedla związek między kapitałem włas-
nym i obcym. Podział kapitału jest optymalny, kiedy rynkowa wartość kapitału własnego 
i obcego jest jako całość maksymalizowana”5. 

Rozważania nad strukturą kapitału można zatem sprowadzić do rozważań nad op-
tymalną strukturą kapitału, rozumianą niekiedy jako docelowa struktura kapitału przed-
siębiorstwa. Optymalna struktura kapitału przedsiębiorstwa ta taka, która maksymalizuje 
wartość firmy i minimalizuje całkowity koszt kapitału. Rozważania w tym zakresie prowa-
dzi się na tle i w związku z opodatkowaniem. Chodzi tu o możliwość wykorzystania efektu 
tarczy podatkowej i z tego punktu widzenia maksymalne zadłużenie tworzy optymalną 
strukturę kapitałową i w związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa lub jego bankru-
ctwa. Stąd uważa się, że optymalna struktura kapitału występuje, gdy „oszczędności podat-
kowe z tytułu dodatkowego długu są dokładnie równe dodatkowym kosztom niewypłacal-
ności finansowej”6 i takie podejście charakteryzuje statyczną teorię struktury kapitału. 

Przykładem dynamicznego podejścia jest propozycja J. Czekaja i R. Dreslera7, któ-
rzy wskazują szereg czynników wpływających na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie. 
Czynniki te, najogólniej biorąc, można zaliczyć do trzech grup: rynkowych, finansowych 
i związanych z realizacją funkcji właścicielskich. Zdaniem autorów czynniki rynkowe cha-
rakteryzują pozycję przedsiębiorstwa na rynku i należą do nich: stabilna pozycja firmy 
na rynku, która gwarantuje uzyskiwanie stabilnych dochodów ze sprzedaży, oraz rozwój 
firmy mający na celu powiększanie pozycji na rynku zbytu  i – w konsekwencji – powięk-
szanie dochodów ze sprzedaży. Stałe lub wzrastające dochody przedsiębiorstwa sprzyjają 
korzystaniu z kapitału obcego, ponieważ stanowią naturalną gwarancję możliwości termi-
nowych jego spłat. 

Konieczność finansowania programów rozwoju firmy wymaga równocześnie poszu-
kiwania dodatkowych źródeł finansowania. W dużych firmach jest to przedmiotem roz-
strzygnięć czy z emisji akcji, czy kapitału obcego, a ponieważ koszty pozyskania tego ostat-

4 S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, op.cit., s. 533.
5 W. Portisch, Finanzierung im Unternehmenscyklus, Oldenburg Verlag, München 2008, s. 57.
6 S.A. Ross, R.W. Westerfield, B.D. Jordan, op.cit., s. 565.
7 Por. J. Czekaj, R. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 12.
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niego są niższe, zatem firmy rosnące chętniej zaciągają dług, a więc powiększają udział 
kapitału obcego w strukturze kapitału. Czynniki finansowe kształtujące strukturę kapitału 
obejmują strukturę aktywów przedsiębiorstwa, rentowność produkcji oraz sposób finanso-
wania wdrażania nowych produktów.

2.  Zewnętrzne determinanty struktury kapitału 
w małych i średnich przedsiębiorstwach

Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach jest odzwierciedleniem 
cech strukturalnych gospodarki finansowej, a więc braku dostępu do efektów wielkiej skali 
produkcji i zbytu oraz braku dostępu do rynku kapitałowego8. J. Mugler, odnosząc się do 
struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, zwraca uwagę na specyfikę 
teorii struktury kapitału w przedsiębiorstwach tej wielkości9:

− struktura kapitału nie ma takiego znaczenia w małych firmach, jakie ma w dużych, 
co znajduje potwierdzenie na rynku kapitałowym,

− właściciele małych i średnich przedsiębiorstw stosują typowe dla nich preferencje 
w korzystaniu z kapitału,

− struktura kapitału musi odpowiadać poszczególnym fazom rozwoju przedsiębior-
stwa,

− struktura kapitału odzwierciedla założone i realizowane cele w przedsiębiorstwie,
− struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach kształtowana jest zgod-

nie z oczekiwaniami banków. 
Determinanty struktury kapitału związane są z otoczeniem zewnętrznym małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz z samymi przedsiębiorstwami tej wielkości10, co przedsta-
wiono na rysunku 1. 

Do najważniejszych podmiotów otoczenia zewnętrznego należą banki i instytucje fi-
nansowe, klienci, dostawcy i konkurenci. Banki i instytucje finansowe, prowadząc politykę 
finansową, regulują dopływ kapitału obcego – kredytu bankowego, leasingu i factoringu 
– do przedsiębiorstw tej wielkości. W ten sposób banki i instytucje finansowe, kształtując 
swoją politykę finansową, wpływają na gospodarkę finansową przedsiębiorstw i ich struk-
turę kapitału. 

Relacje między bankiem a małymi i średnimi przedsiębiorstwami były przedmiotem 
badań już w latach 30. ubiegłego wieku, kiedy poszukiwano odpowiedzi na pytanie o przy-
czyny zróżnicowania oprocentowania kredytów bankowych. Badania ekonomistów amery-

8 Por. T. Łuczka, Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa 
prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997, 
s. 40. 

9 J. Mugler, Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe, Vol. 2, Springer Verlag, Wien, New 
York 1999, s. 191.

10 Zob. D. van der Wijst, Financial Structure in Small Business Theory, Tests, and Applications, Spring-
er-Verlag, Berlin-Heidelberg 1989, s. 83. 
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kańskich, a potem potwierdzone przez ekonomistów angielskich i niemieckich, dostarczyły 
podstaw do stwierdzenia, że wielkość przedsiębiorstwa jest tym czynnikiem. Istotne z tego 
punktu widzenia stały się wyniki badań J.K. Galbraitha, który wykazał zjawisko tzw. dys-
kryminacji kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw, twierdząc, iż napotykają one 
istotne ograniczenia w dostępie do kredytu bankowego, szczególnie w okresie restrykcyjnej 
polityki banku centralnego11. 

 

Rysunek 1.  Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przed-
siębiorstwach

Źródło:  D. van der Wijst, Financial Structure in Small Business Theory, Tests and Applications, Springer-
Verlag, Berlin-Heidelberg 1989, s. 84.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa rodzaje ograniczeń w dostępie małych 
i średnich przedsiębiorstw do kredytu bankowego: ilościowe i jakościowe12. Zjawisko dys-
kryminacji kredytowej, obok zjawiska credit rationing, którego punktem wyjścia jest teo-

11 J.K. Galbraith, Market Structure and Stabilization Policy, „The Review of Economics, and Statistics” 
1957, Vol. 39, No. 2, s. 124–133.

12 T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroeko-
nomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań–Warszawa 2001, s. 81.

konkurenci
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ria asymetrycznej informacji J.E. Stiglitza i A. Weissa, należą do ograniczeń ilościowych. 
Wspólną cechą tych ograniczeń jest zwykła selekcja klientów, z pominięciem ceny kredytu, 
a więc rozdział kredytu bankowego następuje z pominięciem stopy procentowej13.

Wyrazem ograniczeń jakościowych jest oprocentowanie kredytu. Wyniki badań wska-
zują, iż cena kredytu dla małych i średnich przedsiębiorstw jest wyższa niż dla dużych i jest 
istotnym regulatorem dostępu MSP do tego źródła finansowania. Zróżnicowanie oprocen-
towania prowadzi do dwóch istotnych konsekwencji ekonomicznych, co wyraża się w tym, 
że powstają odrębne rynki kredytu bankowego: rynek małego kredytu oraz rynek dużego 
kredytu. Odmienne warunki dostępu do kredytu bankowego na obu rynkach wyznaczają 
odmienne możliwości i granice finansowania kredytem przedsiębiorstw w zależności od 
ich wielkości. 

Przyczyn zróżnicowania kredytu upatruje się w wyższych kosztach jednostkowych 
małego kredytu oraz dyskryminacyjnym oprocentowaniu tego kredytu (oprocentowaniu, 
którego wysokość nie jest wyrazem zróżnicowania jego kosztu jednostkowego). Pewne 
możliwości uzyskania małego kredytu o niskim oprocentowaniu stwarza koncepcja więzi 
bank–klient, zgodnie z którą długoletni klienci banku o znanej mu wiarygodności kredyto-
wej otrzymują propozycję niższej ceny. 

Rysunek 2.  Rodzaje ograniczeń w dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu ban-
kowego

Źródło:  opracowanie własne.

Istotnym źródłem kapitału obcego dla małych i średnich przedsiębiorstw jest rynek 
pozabankowy, w tym rynek surogatów kapitału obejmujących leasing i factoring, które 
przyczyniają się do oszczędności kapitału14. Leasing i factoring powiązane są z rynkiem 
kredytu bankowego poprzez stopę procentową, co skutkuje ostatecznie tym, że są one droż-

13 Ibidem, s. 97.
14 Ibidem, s. 165 i n. 

więź bank–klient
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sze od kredytu bankowego. Zatem cena surogatów kapitału jest istotnym regulatorem dostę-
pu małych i średnich przedsiębiorstw do tego rynku. 

Dostawcy, udzielając kredytu handlowego, mogą również wywierać wpływ na struk-
turę kapitału w małym i średnim przedsiębiorstwie. Kredyt handlowy jest (1) istotnym ele-
mentem polityki zbytu produktów i usług, ponieważ służy powiększaniu sprzedaży, (2) jest 
elementem oferty handlowej i (3) jest wynikiem konkurencji dostawców na rynku zbytu. 
Warunki płatności oprocentowania kredytu handlowego w sytuacji przekroczenia terminu 
płatności są zróżnicowane w zależności od dostawcy. Kredyt handlowy pociąga odmienne 
niż kredyt bankowy skutki dla kapitałobiorcy, a zwłaszcza powoduje z jednej strony po-
gorszenie rentowności kapitału związane z wysoką ceną kredytu handlowego, a z drugiej 
– poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa. Zdarza się, że może nawet stanowić je-
dyne źródło krótkoterminowego finansowania wzrostu ekonomicznego małego i średniego 
przedsiębiorstwa. Korzystanie z kredytu handlowego może się wiązać dodatkowo z ko-
niecznością dostosowania się do warunków dostawcy, co może znaleźć wyraz w konieczno-
ści akceptacji gorszej jakości asortymentu w zamian za lepsze warunki kredytowania15. 

Konkurencja jest istotnym czynnikiem kształtującym strukturę kapitału w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. W związku z tym D. van der Wijst16 podkreśla, że „silna 
konkurencja może zniwelować zyski, co negatywnie wpływa na wielkość dochodów przed-
siębiorstwa” – ze wszystkimi tego konsekwencjami (przyp. T.Ł). 

Kolejnym elementem otoczenia wpływającym na strukturę kapitału jest gospodar-
ka i jej wybrane aspekty, np.: fazy cyklu gospodarczego, rządowe regulacje i subsydia 
oraz zasady finansowania. Koniunktura gospodarcza różnicuje zachowania konsumentów 
i przedsiębiorców w poszczególnych jej fazach. I tak, po pierwsze, w recesji konsumenci 
generalnie powstrzymują się od konsumpcji, co oznacza w konsekwencji spadek popytu na 
rynkach cząstkowych i na rynku globalnym oraz spadek podaży globalnej, spadek wpły-
wów ze sprzedaży i spadek zysku w przedsiębiorstwach. 

Po drugie, polityka banku centralnego, banków komercyjnych i instytucji finanso-
wych kształtuje się w zależności od fazy cyklu koniunkturalnego. W okresie ożywienia 
i boomu gospodarczego bank centralny prowadzi politykę trudnego i drogiego pieniądza, 
w wyniku której rośnie cena kredytu i instrumentów refinansowanych z kredytu bankowe-
go. Natomiast w okresie spowolnienia gospodarczego i recesji bank centralny, chcąc ożywić 
procesy gospodarcze, zwłaszcza inwestycje, prowadzi politykę łatwego i taniego pieniądza, 
co znajduje wyraz w niższej cenie kredytu bankowego. 

Po trzecie, cykl koniunkturalny różnicuje intensywność procesów utraty równowagi 
finansowej i bankructwa przedsiębiorstw. Dodatkowo może wystąpić efekt psychologiczny, 
który ma wpływ na podejmowane decyzje przez uczestników życia gospodarczego, którzy 
stają się bardziej ostrożni wskutek wzmożonej liczby bankructw partnerów biznesowych. 

15 Ibidem, s. 142.
16 D. van der Wijst, op.cit., s. 92.
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W związku z tym rośnie ryzyko inwestowania i finansowania uczestników procesu go-
spodarczego, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa tej wielkości 
z uwagi na ograniczoną pozycję na rynku, cechy strukturalne, brak możliwości kształtowa-
nia podstawowych parametrów rynku, takich jak popyt i cena, oraz niższą – w porównaniu 
z dużymi przedsiębiorstwami – wiarygodność kredytową, pierwsze upadają wraz ze spad-
kiem podstawowych parametrów makroekonomicznych. 

Z punktu widzenia czynników wyznaczających strukturę kapitału MSP istotne są 
regulacje rządowe, które mogą oddziaływać bezpośrednio lub pośrednio. Jak podkreśla 
się w literaturze przedmiotu, więcej uwagi poświęca się skutkom bezpośrednich regulacji, 
a w tym przede wszystkim podatkom, które wpisane są w system społecznej gospodarki 
rynkowej. Przyjęta polityka reguluje wielkość dochodu zatrzymanego w przedsiębiorstwie 
i w konsekwencji wyznacza obok struktury kapitałowej granice ekspansji gospodarczej 
przedsiębiorstwa. Drugą stroną polityki podatkowej są rządowe subsydia pokrywające okre-
ślone koszty, inwestycje oraz kredyty bankowe, co jest szczególnie interesujące z punktu 
widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. W praktyce gospodarczej wielu krajów istnieje 
wiele sposobów realizacji systemy subsydialnego i zakresu jego centralizacji. 

Zasady finansowania wywierają również określony wpływ na strukturę kapitału 
przedsiębiorstwa. Obejmują one ogólnie znane i stosowane w teorii oraz praktyce gospo-
darczej zależności między wybranymi wielkościami ekonomicznymi i finansowymi. Do 
najbardziej typowych należą tzw. złote zasady bilansu, reguła pokrycia długoterminowych 
aktywów przez długoterminowe zadłużenie, krótkoterminowych składników aktywów 
– krótkoterminowym zadłużeniem czy na przykład stosowana w Niemczech zasada, że 
wartość otrzymanego kredytu handlowego (zobowiązania z tytułu dochodów i usług) nie 
powinna przekraczać wartości udzielanego kredytu handlowego (należności z tytułu do-
staw towarów i usług). 

3.  Wewnętrzne determinanty struktury kapitału 
w małych i średnich przedsiębiorstwach

W literaturze przedmiotu wewnętrzne determinanty kapitału w małych i średnich 
przedsiębiorstwach dzieli się na czynniki zależne od przedsiębiorstwa i od cech przedsię-
biorcy (rys. 1). Jako najważniejszy z pierwszej grupy czynników, które obejmują formę 
prawną, branżę, sytuację finansową przedsiębiorstwa, zabezpieczenie w postaci nierucho-
mości oraz cykl życia, wskazuje się wielkość przedsiębiorstwa z kilku powodów: 

– wyznacza ona możliwości pozyskania kapitału w ogóle, 
– określa możliwości dostępu do zorganizowanych rynków kapitałowych, 
– wpływa na ograniczenia gospodarki finansowej MSP wynikające z braku dostępu 

do efektów skali produkcji, 
– przedsiębiorstwa tej wielkości w ograniczonym zakresie prowadzą planowanie fi-

nansowe, nie dysponują wyspecjalizowanymi kadrami.



186 Teresa Łuczka

W badaniach przeprowadzonych przez B. Gregory’ego, M. Rutherforda, S. Oswal-
da i L. Gardinera w Stanach Zjednoczonych w latach 1994–1995 stwierdzono17, że przede 
wszystkim wielkość firmy wyznacza strukturę kapitału oraz determinuje decyzję o wybo-
rze źródeł finansowania. Obserwuje się, że wielkość przedsiębiorstwa jest istotnie skorelo-
wana z wielkością zadłużenia w tych przedsiębiorstwach, które nie mają trudności w dostę-
pie do obcego kapitału i nie postrzegają zadłużenia jako bariery ich finansowania i rozwoju. 
Jak podkreślają autorzy, skłonność do akceptacji długu rośnie proporcjonalnie do wielkości 
przedsiębiorstwa. W większych firmach obserwuje się większą skłonność do zadłużenia 
w porównaniu z małymi. 

Forma prawna małego i średniego przedsiębiorstwa może wpływać na strukturę ka-
pitału małego i średniego przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli chodzi o możliwości dostę-
pu do rynku kapitałowego, który otwiera istotne możliwości pozyskania kapitału. Ponadto 
w spółkach osobowych i kapitałowych struktura kapitału jest wynikiem decyzji udziałow-
ców co do proporcji podziału zysku oraz ich uzgodnień co do struktury źródeł finanso-
wania. Również w badaniach C. Mac an Bhairda i B. Luceya18 przeprowadzonych wśród 
małych i średnich przedsiębiorstw w Irlandii wielkość przedsiębiorstwa jest pozytywnie 
skorelowana z korzystaniem z długookresowego zadłużenia. 

Jeśli chodzi o formy prawne MSP, które wyznaczają strukturę kapitału, to szczególną 
rolę odgrywa forma prawna firmy i stosunek właściciela lub właścicieli do proporcji po-
działu zysku w firmie. Istotny z tego punktu widzenia jest rodzaj prowadzonej działalności. 
Firmy produkcyjne wymagają większego kapitału na sfinansowanie majątku trwałego. Wy-
niki badań przeprowadzonych w duńskich MSP wskazują jednak, iż zróżnicowanie struk-
tury kapitału w poszczególnych gałęziach przemysłu ma mniejszy wpływ w porównaniu 
z czynnikami leżącymi po stronie przedsiębiorstwa19. Jak twierdzi D. van der Wijst20, rodzaj 
prowadzonej działalności może mieć dwojaki wpływ na pozyskanie kredytów bankowych: 
z jednej strony trudniejszy w branżach kapitałochłonnych, wymagających znacznych inwe-
stycji, i w branżach wrażliwych na wahania popytu oraz z drugiej strony łatwiejszy w bran-
żach szybko rosnących, stwarzających dobre perspektywy wzrostu dochodów. Odmienne 
w tej kwestii stanowisko prezentują S. Thornhill, G. Gellatly i A. Riding21, twierdząc, że 
pozyskanie kapitału i jego struktura w firmach branż rosnących są szczególnym proble-

17 B. Gregory, M. Rutherford, S. Oswald, L. Gardiner, An Empirical Investigation of the Growth Cycle 
Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43, Iss. 4, s. 382–
392.

18 C. Mac an Bhaird, B.M. Lucey, Determinants of the Capital Structure of SMEs: A Seemingly Unre-
lated Regression Approach, Working Paper Service 2007, October, s. 1–21.

19 H. Degryse, P. Gocij, P. Kappert, The Impact of Firm and Industry Characteristics on Small 
Firms’Capital Structure: Evidence from Dutch Panel Data, „European Banking Center Discussion Paper” 
2009, No. 3, s. 1–36.

20 D. van der Wijst, op.cit., s. 95.
21 S. Thornhill, G. Gellatly, A. Riding, Growth history knowledge intensity and capital structure in 

small firms, „Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance” 2004, January/Febru-
ary, Vol. 6 (1), s. 73–89.
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mem, ponieważ w opinii banku związane są z większą nieprzewidywalnością pozycji firmy 
na rynku i generalnie jej wyższym ryzykiem finansowania.

Jeśli chodzi o związek między zyskownością a poziomem zadłużenia przedsiębior-
stwa, to, jak twierdzą B. Gregory, M. Rutherford i L. Oswald na podstawie uzyskanych 
wyników badań, w małych firmach nie występuje taki związek, co stanowi kolejną eg-
zemplifikację teorii pecking order, najlepiej objaśniających zachowania małych i średnich 
przedsiębiorstw w kwestii struktury kapitału i jej determinant. 

Kolejnymi determinantami struktury kapitału w małym i średnim przedsiębiorstwie 
jest ogólna struktura źródeł finansowania, a więc źródła kapitału własnego, wielkość reali-
zowanego zysku, relacje kapitału własnego do kapitału obcego, udział kredytu handlowego 
w ogólnym zadłużeniu oraz konieczność poręczenia kredytu nieruchomościami. W wie-
lu badaniach wskazuje się na dodatkowy aspekt związany z możliwością dostępu małych 
i średnich przedsiębiorstw do kapitału obcego. Okazuje się, że właściciele przedsiębiorstw 
tej wielkości, którzy finansują swoje firmy kapitałem własnym, mogą skorzystać z finanso-
wania zewnętrznego jedynie w wypadku zabezpieczenia go nieruchomościami22.

Jedną z istotnych determinant struktury kapitału jest efekt cyklu życia przedsiębior-
stwa, zgodnie z którym, najkrócej ujmując – poszczególnym jego fazom odpowiada różna 
kombinacja źródeł finansowania i możliwości ich pozyskania23.

Spośród czynników wpływających na strukturę kapitału uwarunkowanych cechami 
właściciela przedsiębiorstwa wymienia się dostęp do informacji, wiek, problem przekazania 
firmy, stosunek do ryzyka, zadłużenia, zysku i samodzielności. Do sprawnego zarządzania 
firmą przedsiębiorca powinien posiadać odpowiednią wiedzę, zwłaszcza w zakresie realiów 
gospodarki rynkowej, gospodarki finansowej, marketingu i budowania pozycji konkuren-
cyjnej. Powinien również posiadać umiejętność wyszukiwania, selekcji i wykorzystywania 
informacji przydatnych w procesie decyzyjnym realizowanym w firmie, w tym z biernym 
i aktywnym wykorzystaniem Internetu24.

W literaturze przedmiotu wskazuje się również wpływ wieku właściciela25 i jego sto-
sunku do ryzyka i zadłużenia na strukturę kapitału. Wykazano między innymi, że z wie-
kiem zmienia się postawa przedsiębiorców wobec problemu przekazania i dziedziczenia 
firmy. Ważny jest też stosunek przedsiębiorcy do korzystania z kapitału obcego w finanso-
waniu inwestycji, który znajduje wyraz na przykład w zjawisku tzw. mentalności kredyto-
wej. Z kolei realizacja naczelnej cechy małego i średniego przedsiębiorstwa – samodzielno-
ści prawnej i ekonomicznej właściciela – znajduje często wyraz w preferowaniu własnych 

22 Zob. G.C. Hall, P.J. Hutchinson, N. Michaelas, Determinanst of the Capital Structures of European 
SMEs, „Journal of Finance & Accounting” 2004, Vol. 31, 5–6, s. 711–728.

23 Zob. W. Portisch, op.cit., s. 59.
24 T. Łuczka, Internet as the development factor of small and medium-sized enterprises in the condi-

tions of internationalization and globalization, w: Creation of Social Capital, red. J. Przybysz, Publishing 
House of Poznań University of Technology, Poznań 2009, s. 141–156.

25 Zob. G.C. Hall, P.J. Hutchinson, N. Michaelas, op.cit., s. 715.
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środków w miejsce stosowania kapitału obcego, ponieważ związane jest to z koniecznością 
udzielania kapitałodawcy wglądu w sprawy firmy.

Podsumowanie

Problematyka struktury kapitału w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w mikro, małych 
i średnich, jest niezwykle istotna poznawczo i wymaga szczegółowych badań. Struktura 
ta podlega kształtowaniu przez różne czynniki, a równocześnie proporcje kapitału własne-
go i obcego mają znaczenia dla gospodarki finansowej przedsiębiorstw i w konsekwencji 
wyznaczają ich pozycję w strukturze rynku oraz granice ekspansji gos podarczej całego 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W związku z tym ekonomiści w wielu krajach 
zachodnich poświęcają wiele uwagi tej problematyce i projektują kierunki dalszych ba-
dań. Również w Polsce rysuje się potrzeba podjęcie szerszych badań w tym obszarze, na-
wiązujących zarówno do dorobku i głównych nurtów badań w krajach o dłuższej tradycji 
gospodarki rynkowej, jak i podjęcie próby zidentyfikowania nowych, specyficznych cech 
i czynników związanych z zaledwie dwudziestoletnim funkcjonowaniem transformowanej 
gospodarki, poszczególnych jej segmentów oraz społeczeństwa w nowym otoczeniu. Wy-
niki badań mogą być pomocne w formułowaniu kierunków polityki gospodarczej państwa, 
zwłaszcza w zakresie tworzenia i doskonalenia instrumentów i instytucji finansowych dla 
tych przedsiębiorstw, a więc elementów infrastruktury przedsiębiorczości.

CAPITAL STRUCTURE’S DETERMINANTS 
IN THE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

Summary

SME in order to achieve their goals have to posses a proper amount of capital. It can be gained 
from a variety of sources which influences the capital structure. The most important is the relation-
ship between own and foreign capital. The factors influencing SMEs’capital structure are important 
basement for research. 

Translated by Teresa Łuczka
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Wprowadzenie

Artykuł prezentuje możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań w firmach, 
ze szczególnym uwzględnieniem dotacji unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka w aspekcie działania 4.3 tzw. kredyt technologiczny z uwzględnieniem dotacji 
UE na lata 2007–2013. W artykule zaprezentowano podłoże innowacyjności, podstawowe 
cele działania tzw. premii technologicznej, bariery w wykorzystaniu środków przez firmy 
MSP oraz wdrożone ułatwienia.

1.  Fundusze Unii Europejskiej na rzecz rozwoju innowacji

Od lat temat funduszy unijnych i przyznanych w ślad za nimi dotacji cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem szerokiego grona odbiorców, w tym także przedsiębiorców. 
Polityka spójności Unii Europejskiej w swej idei zakłada zmniejszenie różnic w poziomie 
rozwoju oraz poziomie życia w regionach Unii. Drogą do takiego stanu ma być udziele-
nie pomocy słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich. 
U podstaw funduszy UE, dostępnych dla naszego kraju, stoją Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia. Celem strategicznym stało się tworzenie warunków do rozwoju i wzrostu kon-
kurencyjności gospodarki m.in. poprzez podniesienie konkurencyjności polskich przed-
siębiorstw, a także budowę i modernizację infrastruktury technicznej. Strategia określa 
priorytety i obszary wykorzystania środków unijnych i krajowych w latach 2007–2013. 
Przedstawia system wdrażania funduszy strukturalnych w drugiej perspektywie finan-
sowej. Dzięki doświadczeniom nabytym w wydatkowaniu środków z programów przed-
akcesyjnych (PHARE 2000, SAPARD, ISPA) oraz z funduszy strukturalnych 2004–2006 
(pomoc wyniosła 213 mld euro)1 stało się niemalże pewne, iż bardzo duży nacisk na wydat-

1 W ramach funduszy strukturalnych zarezerwowano ponad 1 mld euro (0,5% całości) na finansowanie 
działań innowacyjnych i pomocy technicznej przy realizacji polityki strukturalnej, w: Źródła finanso-
wania działalności polskich przedsiębiorstw w ramach Fundusze przedakcesyjne i strukturalne UE, CEI 
LFR, Lublin, listopad 2002, s. 39.
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kowanie powinien być ukierunkowany m.in. na te dziedziny gospodarki, które potrzebują 
rozwoju poprzez wdrożenie innowacji. Według NSRO, w Polsce dostępnych jest na lata 
2007–2013 aż 16 programów na szczeblu wojewódzkim (zupełna nowość w dystrybucji 
środków), tzw. Regionalne Programy Operacyjne (dostępne w ramach danego wojewódz-
twa), oraz 6 sektorowych ogólnokrajowych Programów Operacyjnych. Programom Opera-
cyjnym w konsekwencji otrzymanych niemałych środków wskazano podstawowe zadania, 
jakie mają realizować. Łączną kwotę 67,3 mld euro podzielono na poszczególne PO (tab. 
1).

Tabela 1 

Podział środków

Program Operacyjny Oznaczenie Udział (%) Całość środków 
(mld euro)

Infrastruktura i Środowisko PO IG 41,9 27,9
16 Regionalnych PO RPO 24,9 16,6
Kapitał Ludzki PO KL 14,6  9,7
Innowacyjna Gospodarka PO IG 12,4  8,3
Rozwój Polski Wschodniej PO RPW  3,4  2,3
Pomoc Techniczna PO PT  0,8  0,5
Europejska Współpraca Terytorialna EWT  0,7
Rezerwa krajowa –  1,3
Źródło:  opracowanie własne.

Wydzielone środki na badania i rozwój, innowacje i przedsiębiorczość: PO IG 54%, 
RPO 40%, PO Rozwój Polski Wschodniej 4%, PO Infrastruktura i Środowisko 2%2. Tak 
więc zadanie, jakim jest stworzenie innowacyjnej gospodarki, otrzymało wsparcie najwięk-
sze, bo aż 54% alokacji środków. Rozwój nowych technologii stał się jednym z głównych 
celów polskich programów operacyjnych.

Wykorzystanie środków w ramach ww. programów wynosi (stan na 30.09.2011 r.):
–  w perspektywie finansowej 2004–2006 z FS, wg wniosków o płatność przekaza-

nych do Unii Europejskiej 97,56%,
– w perspektywie finansowej 2007–2013, wg umów o dofinansowanie 68,6%, wg 

wniosków o płatność 26%; należy podkreślić, iż wnioski będą spływały do 2015 
roku3. 

2 Przewodnik po źródłach finansowania z funduszy europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go, s. 7.

3 Wykorzystanie środków UE w ramach Strategii wykorzystania FS lata 2004–2006 oraz NSRO 2007–
2013, Informacja miesięczna za wrzesień 2011 r., MRR, Warszawa, październik 2011, tab. 3, s. 4; www.
funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomości/Wdrażanie+ funduszy+strukturalnych/Wykorzystanie_Fundu-
szy_Europejskich_stan_na_koniec_września_2011.htm.
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Jak wskazują szacunki na lata 2007–2013, Polska otrzyma od UE w sumie 87 mld 
euro, a do budżetu odda 22 mld euro, co oznacza, iż „na czysto” otrzyma ok. 65 mld euro. 
Suma, którą wpłacamy do budżetu Unii stanowi tylko 1/4 tego, co otrzymujemy, a środki, 
jakie otrzymamy, są największe ze wszystkich krajów członkowskich4. 

2.  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP)

Przygotowując dokumenty programowe, duże znaczenie przypisano firmom MSP, ale 
nie bez przyczyny, gdyż udział MSP w całkowitej liczbie przedsiębiorstw w Polsce wy-
nosi 99,8%, a udział w tworzeniu PKB to 49%, zatrudniają one 66% osób pracujących. 
Z tego powodu kierowanie programów UE do tego sektora jest bardzo istotne, gdyż wiąże 
się z możliwościami dalszego rozwoju nie tylko MSP, ale i całej gospodarki5. W większości 
tzw. konkursów wielkość przedsiębiorstwa determinuje wysokość przyznanej pomocy. 

Warto więc zwrócić uwagę na status przedsiębiorcy. Zgodnie z regulacjami Komisji 
Europejskiej (Załącznik do rozporządzenia Komisji nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 
r.) do określenia wielkości przedsiębiorstwa – mikro, małe lub średnie – należy brać na-
stępujące dane: liczba pracowników (maksymalnie do 250 osób), roczny obrót (do 50 mln 
euro) lub osiągnięta suma bilansowa (do 43 mln euro). Ważnym elementem dla określenia 
statusu MSP jest również kryterium niezależności, gdyż przedsiębiorstwo nie może być 
zależne w stopniu większym niż 25% od przedsiębiorstw niekwalifikujących się jako małe 
lub średnie.

Pozostawienie „do wyboru” wskaźników: roczny obrót i suma bilansowa, daje moż-
liwość wyrównania szans przedsiębiorstwom działającym w sektorze usług, które osiągają 
wyższe wskaźniki obrotu niż aktywa bilansu6. Małe i średnie przedsiębiorstwa są też czyn-
nikiem pewnej stabilności społecznej i rozwoju gospodarczego. Jednakże ich rozwój może 
być ograniczony z powodu niedoskonałości rynku. Często mają trudności z uzyskaniem 
kapitału lub kredytu, przy jednoczesnej niechęci do podejmowania ryzyka. Ograniczone 
zasoby MSP mogą również ograniczyć ich dostęp do informacji, która dotyczy w szczegól-
ności nowych technologii i potencjalnych rynków. Kwestie te powinny być uwzględnione 
przy określaniu celu pomocy, którym powinno być umożliwienie rozwoju działań gospo-
darczych małych i średnich przedsiębiorstw, pod warunkiem że pomoc ta nie zmienia wa-
runków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem7. 

4 http://www.fundusze europejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Czymsafundusze.
aspx (13.12.2011).

5 Polska w Unii Europejskiej. Nasze warunki członkostwa, Wydawca Biuro ds. Referendum Europej-
skiego KPRM, Warszawa, marzec 2003, s. 36.

6 Mapa przedsiębiorcy 2007–2013. Przewodnik po funduszach europejskich dla przedsiębiorców, Wy-
dawca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, grudzień 2009, s. 21.

7 Dz. Urz. L 010, 13/01/2001 P. 0033–0042, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycz-
nia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, s. 1, pkt 5.
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Patrząc na różnice między małymi a średnimi przedsiębiorstwami, zalecono inne pu-
łapy intensywności pomocy dla przedsiębiorstw małych, a inne dla średnich. Intensywność 
pomocy w nowej mapie pomocy regionalnej określono na poziomach (tab. 12)8.

Tabela 2

 Mapa pomocy

Intensywność 
pomocy

Stara mapa pomocy 
regionalnej

Nowa mapa pomocy regionalnej
do 31.12.2010 r. od 1.01.2011 r.

Max 30% Warszawa, Poznań m.st. Warszawa całe woj. mazowieckie
Max 40% Wrocław, Kraków, 

Gdańsk, Sopot, Gdynia
pomorskie, zachod-
niopomorskie, wielko-
polskie, dolnośląskie, 
śląskie, mazowieckie,

pomorskie, zachod-
niopomorskie, wielko-
polskie, dolnośląskie, 
śląskie

Max 50% pozostałe pozostałe
dodatkowo dla MSP 15% 20% mikro i małe; 10% średnie
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: DzU nr 200, poz. 2050, s. 1–2, Rozp. Rady Ministrów z dnia 

1.09.2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej; DzU 06.190.1402, Rozp. Rady Mini-
strów z 13.10.2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, s. 2.

3.  Innowacyjność MSP i przedsiębiorstw działających w Polsce

J.A. Schumpeter wprowadził do teorii ekonomii szeroką definicję innowacji, uzależ-
niając jej wystąpienie od szeregu elementów: wytworzenie nowego produktu lub wprowa-
dzenie na rynek towarów o nowych właściwościach, wprowadzenie nowej metody produk-
cji, otwarcie nowego rynku zbytu, zdobycie nowych źródeł surowców, przeprowadzenie 
nowej organizacji jakiegoś przemysłu. Według tej teorii, innowacja powstaje w wyniku 
decyzji i działania przedsiębiorcy, prowadząc do wypracowania nowej funkcji produkcji. 
U podstaw innowacji leżą zmiany techniczne, społeczne i organizacyjne, a cechą innowacji 
jest jej nieciągłość. Bardzo ważnym elementem w budowaniu innowacyjności małej firmy jest 
sam właściciel, jego przedsiębiorczość, kreatywność, otwartość i elastyczność na zmiany9.

Należy podkreślić, iż w rankingach innowacyjności Polska znajduje się na końcu. Jed-
nym z powodów są niewykorzystane nakłady. Niedobór środków wymusza na podmiotach 
gospodarczych poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, a duże znaczenie powin-
ny mieć tutaj instytucje finansowe oraz państwowe10. 

Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle w latach 2004–2006 wyniósł 
23%, w latach 2006–2008 – 21%, w tym 14,6% małe firmy, 32,7% średnie firmy, 60,7% 

8 Ibidem.
9 A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M.E. Sokołowicz, Regiony w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, 

Warszawa 2011, s. 82 i 86.
10 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie wsparcia, przykłady zastosowań, red. 

J. Perenc, J. Hołub-Iwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 110–111.
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duże firmy. Natomiast odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w usługach w latach 2004–
2006 wyniósł 21,2%, w latach 2006–2008 – 15,5%. Źródła finansowania projektów innowa-
cyjnych wskazane przez przedsiębiorcę w pierwszym rzędzie przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3 

Źródła finansowania (%)

Źródła finansowania 
innowacji w Polsce

Środki własne 74,75
Kredyt bankowy 22,00
Środki z zagranicy  1,75
Środki publiczne  1,34
Fundusze kapitału wysokiego ryzyka  0,16

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przed-
siębiorczości i innowacyjności w Polsce – finansowanie zwrotne, na zlecenie PARP 2010, GUS, 
s. 44–54.

Średnie nakłady inwestycyjne na przedsiębiorstwo w sektorze przedsiębiorstw wy-
niosły 86,2 tys. zł, podczas gdy w sektorze MSP 40 tys. zł. Jak się okazuje, przedsiębiorcy 
MSP mają ograniczoną wiedzę nt. potencjalnych źródeł finansowania, niechętnie korzysta-
ją z kredytów czy dotacji, a samo zaciąganie kredytów kojarzone jest z problemami finan-
sowymi firmy, a nie z wykorzystaniem szans. Tylko ponad 40% MSP ma doświadczenie 
w korzystaniu z kredytu bankowego, a dla 12% kredyt bankowy jest najważniejszym źród-
łem finansowania. Ponad 50% badanych nie ma doświadczenia we współpracy z bankami 
komercyjnymi. Główne bariery to: brak zdolności kredytowej (26%), brak wymaganego 
zabezpieczenia kredytu (23%), pogorszenie sytuacji gospodarczej (25% badanych)11. Nie-
mniej jednak najważniejszym źródłem informacji niezbędnej do budowania i wdrażania 
strategii oraz prowadzenia działalności gospodarczej, według przedsiębiorców, są insty-
tucje finansowe. Najwięcej, ponad 60%, przedsiębiorców zainteresowanych jest informa-
cjami o nowych sposobach finansowania12. Liczba aktywnych z sektora MSP osiągnęła 
1,8 mln (w 2007 było ich 1,7 mln). W dalszym ciągu odczuwają jednak bariery hamujące 
rozwój, nawet w sytuacji korzystnej koniunktury gospodarczej – nadmiar regulacji praw-
nych, niejasne przepisy podatkowe, ograniczenia administracyjne, nadmierny stan zapasów 
wyrobów gotowych, wydłużające się terminy płatności oraz trudniejszy dostęp do kapi-
tału. W Raporcie Banku Światowego Doing Business 2010 Polska znalazła się dopiero na 
72 miejscu w rankingu oceniającym sprzyjanie i ograniczanie działalności gospodarczej. 
W Raporcie tym jako problem w rozwoju firmy wskazano również niską innowacyjność, 
brak oparcia działalności na nowych technologiach oraz innowacjach nietechnologicznych. 

11 Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce 
– finansowanie zwrotne, na zlecenie PARP 2010, GUS.

12 Raport z badań Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw, Warszawa 2010, na 
zlecenie PARP 2009/2010.
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Wskazano, że im mniejsze jest przedsiębiorstwo, tym mniejsza jest jego skłonność do wdra-
żania innowacji oraz prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, co z kolei ogranicza 
jego konkurencyjność w dłuższym okresie. Należy tu podkreślić, iż zauważalna jest pozy-
tywna zmiana w tym zakresie ze względu na wymuszenia, jakie niesie za sobą dystrybucja 
środków unijnych13. 

Jak wskazuje S. Marciniak, ok. 35–40% polskich firm MSP bankrutuje w ciągu roku 
od powstania. Znaczną rolę w tym procesie odgrywają ograniczenia kapitałowe. MSP dys-
ponują dużo słabszym potencjałem kapitałowym, a tym samym dużo mniejszymi możli-
wościami działania, szczególnie w tak ryzykownym zakresie jak innowacyjność. Główne 
przyczyny niskiej innowacyjności to: niedostatek środków finansowych (bardzo częste 
jeszcze finansowanie ze środków własnych i pożyczek rodzinnych), mała pomoc finansowa 
ze strony administracji, trudny dostęp do osiągnięć naukowo-technicznych, słabe kontakty 
małych firm z B+R, brak zainteresowania, wysokie koszty, trudność w kredytowaniu14.

Źródła finansowania innowacji w Polsce można podzielić na środki krajowe i wspól-
notowe. Pewnym uzupełnieniem mogą być środki pochodzące z kredytu bankowego, fun-
duszu leasingowego, funduszy podwyższonego ryzyka typu venture capital (private equi-
ty), środki z organizacji tzw. Sieci Aniołów Biznesu.

4.  Idea, cele, zasady oraz kryteria wyboru wniosków o kredyt technologiczny

Celem podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw zarezerwowano środ-
ki ukierunkowane na nowoczesne rozwiązania w przedsiębiorstwach. Odbiorcy pomocy 
to podmioty gospodarcze mające siedzibę na terenie Polski i spełniające kryteria MSP oraz 
posiadające zdolność kredytową15. Przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie mogą 
otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii tech-
nologicznej. Kwota przeznaczona na ten cel na lata 2007–2013 wynosi 409 850 588 euro 
(obecnie ponad 1,7 mld zł)16.

Firmy mogą wdrożyć zakupione lub własne wyniki prac B+R, przeznaczając kredyt 
technologiczny na nową inwestycję dotyczącą wdrożenia nowej technologii, uruchomienie 
produkcji nowych wyrobów, modernizację wyrobów produkowanych lub świadczenie no-
wych usług w oparciu o tę technologię. Przedsiębiorcy po zakończeniu realizacji projektu 
i uruchomieniu produkcji bądź rozpoczęciu świadczenia usług będą mogli uzyskać umorze-
nie części kredytu technologicznego. Dofinansowane są projekty przedsiębiorstw z sektora 
produkcyjnego oraz usługowego w zakresie realizacji nowych inwestycji, które obejmują 

13 http://www.parp.gov.pl/index/more/18071; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce w latach 2008–2009 (10.11.2011).

14 S. Marciniak, Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2010, s. 140–141, 143.

15 Rozporządzenie KE 800/2008.
16 Ustawa z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU nr 116, 

poz. 730.
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nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, przede wszystkim związanych z za-
stosowaniem technologii innowacyjnej w skali światowej. Ustawa nie określa maksymalnej 
i minimalnej wartości kredytu technologicznego, ograniczeniem w przypadku wysokości 
kredytu jest tylko zakaz finansowania dużych projektów, tj. takich, których wartość prze-
kracza równowartość 50 mln euro.

Premia technologiczna, zgodnie z ustawą, nie może być wyższa niż 4 mln zł i nie 
może przekraczać limitów z mapy pomocy dla inwestycji, a wyliczana jest na podstawie 
kosztów kwalifikowanych sfinansowanych kredytem technologicznym.

Natomiast środki wkładu własnego przedsiębiorcy (min. 25%) muszą być przezna-
czone na sfinansowanie wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji 
technologicznej, zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Nie jest 
również istotne, z jakich źródeł będą pochodziły środki (np. kredyt komercyjny, bieżące 
przychody, kapitał własny spółki), ważne, by nie stanowiły pomocy publicznej.

Ważnym aspektem jest spełnienie warunku nowej inwestycji, co oznacza inwestycję 
w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego 
zakładu, rozbudową istniejącego, dywersyfikacją produkcji zakładu (poprzez wprowadze-
nie nowych dodatkowych produktów), zasadniczą zmianą dotyczącą całościowego procesu 
produkcyjnego istniejącego zakładu17.

Banki komercyjne. Niewątpliwie podstawową zaletą kredytu technologicznego 
jest możliwość spłaty części kredytu ze środków FKT w formie premii technologicznej. 
W celu dystrybucji środków został stworzony Rachunek Funduszu Kredytu Technologicz-
nego zasilany wspomnianymi wcześniej środkami PO IG pochodzącymi z budżetu Unii 
Europejskiej oraz budżetu państwa. Od 2009 roku BGK jest tzw. Instytucją Wdrażającą, 
jednakże niezbędna jest współpraca z innymi bankami komercyjnymi w celu udzielenia 
komercyjnego kredytu technologicznego. Od początku funkcjonowania działania współ-
pracuje 15 banków, a od 2011 roku liczba wzrosła do 20. Najbardziej aktywne wśród ban-
ków w otwartości finansowania przedsięwzięć kredytem technologicznym są: PKO Bank 
Polski SA, ING Bank Śląski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, PKO SA, Alior Bank, BRE 
Bank, BZ WBK, Citi Bank Handlowy, Kredyt Bank SA18. Zgodnie z ustawą z 30.05.2008 r. 
(DzU nr 116, poz. 730), to banki komercyjne – kredytujące na podstawie podpisanych 
umów – przyjmują wnioski przedsiębiorców, sprawdzają kompletność i poprawność for-
malną, a następnie przeprowadzają analizę zdolności kredytowej przedsiębiorców na wa-
runkach kredytu komercyjnego. Do zadań BGK należy weryfikacja spełnienia warunków 
przez przedsiębiorcę w zakresie technologii i sposobu jej wdrożenia, wspartych wcześniej 
opinią jednostki naukowej. Należy zaznaczyć, iż opinia jednostki naukowej jest niezbędna 
na etapie wnioskowania i określania cech innowacyjności technologii. Bank po dokonanej 
pozytywnie analizie finansowej inwestycji podpisuje z klientem warunkową umową kredy-

17 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesie-
nia 2007–2013, Warszawa 2007, s. 103–105.

18 III INFODAY Inżynierii Finansowej, Warszawa 7–8.12.2011 r.
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tową kredytu technologicznego lub wystawia promesę udzielenia kredytu technologicznego 
(decyzję w kwestii wyboru dokumentu pozostawia się kredytobiorcy, obydwie są akcepto-
walne przez BGK). Przedsiębiorca również za pośrednictwem banku kredytującego (ostat-
nio pocztą kurierską) składa do BGK wniosek o dofinansowanie (premię). Po pozytywnej 
ocenie BGK przyznaje MSP promesę premii technologicznej, na podstawie której kredytu-
jące banki komercyjne udzielają przedsiębiorcy kredytu technologicznego z własnych środ-
ków. Przedsiębiorca może złożyć dowolną liczbę wniosków o kredyt technologiczny. Jed-
nak każdy z tych wniosków powinien dotyczyć innej inwestycji, która nie jest powiązana 
z poprzednią. Ponadto przedsiębiorca jako klient banku musi mieć odpowiednią zdolność 
kredytową, aby korzystać z kilku kredytów. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje 
i rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej według kolejności wpływu. Bank 
BGK może przyznać premię do dnia 15.09.2013 r., natomiast bank kredytujący może zawie-
rać umowy o udzielenie kredytu technologicznego do dnia 31.10.2013 r. Sama premia może 
być wypłacana do dnia 31.12.2015 r. na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie 
prowadzony w banku kredytującym, a wypłata premii jest zaliczona wyłącznie na spłatę 
kapitału kredytu technologicznego. 

Ważnym aspektem jest pojęcie inwestycji w nowe technologie (tab. 4). Od początku 
realizacji działania 4.3 kredytu technologicznego przyjęto 990 wniosków, ale też podpisano 
tylko 158 promes premii technologicznej, co stanowi zaledwie 15-procentowy wskaźnik 
pozytywnych decyzji w ocenie technologii przez BGK.

Tabela 4 

Inwestycja technologiczna

Inwestycja technologiczna

zakup nowej technologii, jej wdrożenie oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych 
lub znacząco ulepszonych towarów lub usług
wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych 
lub znacząco ulepszonych towarów lub usług
nowa technologia – prawo własności przemysłowej, usługa badawczo-rozwojowa, która umożli-
wia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, nie jest stoso-
wana ona na świecie dłużej niż 5 lat
Źródło:  opracowanie własne.

Wśród kryteriów (tab. 5) ustalono wymogi formalne dla wniosku i wnioskodawcy, 
projektu oraz wypłaty premii19.

Należy wskazać kilka podstawowych barier w pozyskiwaniu środków. Pierwsza 
z nich to zastosowanie uzależnienia faktycznego uzyskania dotacji ze środków publicznych 
od wielkości sprzedaży produktów wynikającej z realizacji inwestycji (aby kwota dotacji 

19 www.bgk.com.pl/kredyt technologiczny (7.12.2011).
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była równa kwocie faktur sprzedaży), co stanowi znaczne ograniczenie wypłaty dofinanso-
wania w porównaniu z innymi działaniami PO IG. Druga bariera to błędy we wnioskach: 
złe ich wypełnienie, kopie dokumentów nie mają parafek oraz poświadczeń „za zgodność 
z oryginałem”, opinia o nowej technologii nie zawiera wszystkich informacji dotyczących 
wykazania faktu innowacyjności w projektach, opinie sporządzane są przez nieuprawnione 
instytucje, a technologia, której wdrożenie miało być przedmiotem inwestycji, zawarta jest 
już w kupowanym za kredyt urządzeniu. Stało się to m.in. inspiracją do zmian w zasadach. 
Zachodziło bardzo duże ryzyko, że duża część środków (ok. 1/3) przeznaczonych na kredyt 
technologiczny nie zostanie wykorzystana i tym samym zostanie zwrócona do budżetu UE. 

Tabela 5

Kryteria dostępu

Kryteria dostępu

status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy
posiadanie zdolności kredytowej, która umożliwia uzyskanie kredytu inwestycyjnego na warun-
kach komercyjnych
udokumentowany wkład własny, min. 25% wydatków kwalifikowanych (nie może być finansowa-
ny ze środków publicznych); środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% tzw. 
kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego
zapewnienie trwałości rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu

Kryteria przyznania premii technologicznej

uzyskanie promesy lub warunkowej umowy udzielenia kredytu technologicznego z banku kredy-
tującego
uzyskanie opinii wystawionej przez podmiot wymieniony w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy stwierdzają-
cej, że technologia, która będzie wdrażana w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finan-
sowanej kredytem technologicznym, jest nową technologią, której okres stosowania na świecie nie 
jest dłuższy niż 5 lat

Kryteria wypłaty premii

wypłacenie kredytu
zakończenie inwestycji technologicznej
poniesienie wydatków na realizację inwestycji, kwalifikujących się do wsparcia w formie premii 
technologicznej, potwierdzonych fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości 
dowodowej oraz dowodów ich zapłaty
przedstawienie opinii sporządzonej na wniosek przedsiębiorcy przez podmiot wymieniony w art. 
5 ust. 3 pkt 1 ustawy, która stwierdza wdrożenie nowej technologii w ramach inwestycji technolo-
gicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęcie produkcji towarów lub świadcze-
nia usług, o których mowa w art. 9 ust. 6 ustawy, będących wynikiem tej inwestycji, na podstawie 
obserwacji procesu wdrażania i analizy dokumentacji procesu wdrażania
niezaleganie US i ZUS
Źródło:  opracowanie własne na podstawie zmian do Kryteriów oceny wniosków zgodnie ze Szczegóło-

wym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 z dnia 
6 grudnia 2010 r., s. 66–68, i 30 marca 2011 r., s. 1–9.
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Od lipca 2009 r. zaledwie 30 przedsiębiorców złożyło wnioski o udzielenie premii technolo-
gicznej na łączną kwotę ok. 30 mln zł, co stanowiło jedynie 15% alokacji przeznaczonej na 
II półrocze 2009 r.20 Toteż zmieniono zasady wnioskowania o kredyt21 (tab. 6).

Tabela 6 

Kredyt technologiczny – nowelizacja zasad

Od 2009 r. Od 23 maja 2011 r.

Wypłata premii Konieczność dokumentowania sprze-
daży towarów i usług wyprodukowa-
nych z udziałem nowej technologii, 
premia wyliczana na podstawie 
osiągniętej sprzedaży

Wypłata premii bezpośrednio po 
prawidłowym zrealizowaniu inwestycji 
technologicznej niezależnie od uzyski-
wanej sprzedaży

Kwota premii Wyliczona tylko dla kosztów kwalifi-
kowanych sfinansowanych kredytem

Wyliczona od całości wydatkowa-
nych kosztów kwalifikowanych, toteż 
częściowej refundacji podlega również 
wkład własny

Rozpoczęcie 
inwestycji tech-
nologicznej

Po uzyskaniu promesy premii tech-
nologicznej

Po dacie złożenia wniosku o dofinanso-
wanie do BGK

Przedmiotowość brak Zakup gruntu (do 10% całkowitej 
wartości kosztów kwalifikowalnych), 
budowa budynków i budowli, koszty 
usług doradczych, wsparcie na technolo-
gię w postaci nieopatentowanej wiedzy 
technicznej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie ustawy.

Należy podkreślić, iż powyższe zmiany umożliwiły także przeliczenie kwot premii 
również dla tych przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek przed wejściem w życie ww. no-
welizacji. Toteż intensywność pomocy liczona jest od 100% wydatków kwalifikowanych 
(do wcześniejszych wniosków, poniesionych po dniu przyznania promesy) na realizację in-
westycji, a nie od 70%22.

Wobec niejasnych do spełnienia przez przedsiębiorców MSP procedur – działanie 
PO IG 4.3 – przedsiębiorcy woleli realizować inwestycje z innych środków lub odłożyć je 
w czasie. Jak się okazało, jednym z problemów jest niewłaściwe rozumienie przez przedsię-
biorców pojęć „technologia”, „wdrożenie technologii”, „inwestycja technologiczna”, które 
wynikają z ustawy. Bardzo często przedsiębiorcy, zamierzając wdrożyć technologię, plano-

20 Uzasadnienie do zmiany ustawy, static.e_prawnik.pl/ustawy/druk3688_1292378404.pdf.
21 Nowelizacja uchwalona przez Sejm RP 3 lutego 2011 r. weszła w życie 23 maja 2011 r., DzU 2011, 

nr 85, poz. 457.
22 Uzasadnienie…
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wali dokonać zakupu maszyny czy urządzenia, w której ta technologia została już wcześ-
niej zastosowana.

Zmiana tak ważnych kwestii w aspekcie finansowania nowych inwestycji kredytem 
technologicznym dała też pozytywny efekt w postaci większej liczby składanych wniosków 
do BGK. Przedsiębiorcy zachęceni umorzeniem części kredytu nie obawiali się składać do 
banków wniosków kredytowych, mając jaśniejsze zasady wnioskowania o premię. Należy 
uznać, iż po wdrożeniu zmian ustawowych skala wzrosła z niespełna 20 miesięcznie do 
ponad 620 w grudniu 2011 r. Przedsiębiorcy doceniają ogromną wagę wsparcia kredytem 
planowanych inwestycji, które bez niego nie byłyby realizowane.

Podsumowanie

Ostatnie lata przyniosły duże możliwości dotacyjne kierowane na wsparcie finanso-
wania projektów innowacyjnych wśród przedsiębiorców. W ramach drugiej perspektywy 
finansowej na lata 2007–2013 przeznaczonych jest 87 mld euro, lwia cześć tych środków 
ukierunkowana jest również na MSP. Wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na inwe-
stycje dają również instytucje finansowe, które umożliwiają kredytowanie zarówno części 
kosztów niekwalifikowanych projektu, jak i kwalifikowanych. Jak się okazuje, uwzględnie-
nie kredytu bankowego w montażu finansowym projektu w przypadku wielu nowych in-
westycji umożliwia składanie wniosku o dotację, gdyż przedsiębiorcy MSP cierpią na brak 
kapitału. Mimo tego, iż upłynęło 60% czasu trwania tej perspektywy finansowej, wciąż 
pozostają spore środki w ramach niektórych programów. Takim przykładem jest tzw. pre-
mia technologiczna w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dz. 4.3. 
Po dokonanej analizie wskazano na potrzebę modyfikacji ustawowych, zbyt wygórowa-
nych wymagań dla przedsiębiorców MSP, których nie byli w stanie spełnić, co zdecydowa-
nie bezsprzecznie ma wpływ na zmianę wskaźnika składanych wniosków o kredyt i premię 
technologiczną, co należy również pozytywnie ocenić. Udzielone dzięki kredytowi tech-
nologicznemu kredyty pozwolą na znaczne zwiększenie przez firmy MSP innowacyjności 
oraz popytu na inwestycje w innowacjach.

NEW OPPORTUNITIES OF SME INNOVATIONS FINANCING 
– TECHNOLOGICAL CREDIT

Summary

Poland will obtain almost €87 milliard for a new financial perspective 2007–2013. The pur-
pose of the article is description of Operational Programs importance in EUR distribution for SME 
entrepreneurs.

The article is analyzing importance of the credit in SME. Its objective is to present a meaning-
ful role of technological credit as an innovation lever in Poland.

Translated by Maria Makarska-Cynk
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INWESTYCJE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 
ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA W 2011 ROKU

Wprowadzenie

Efektywne inwestowanie to nie tylko podstawowy warunek rozwoju przedsiębiorstwa, 
ale nawet jego codziennego funkcjonowania w warunkach silnej konkurencji. Dla całej go-
spodarki inwestycje przedsiębiorstw to z kolei jeden z elementów koniecznych do utrzyma-
nia korzystnej koniunktury gospodarczej. Działalność inwestycyjna, aby miała sens, musi 
być prowadzona w sposób racjonalny, kiedy nakłady i efekty inwestycji zostaną popraw-
nie wyodrębnione i oszacowane. Wymaga to dokonywania wielostronnej analizy, która 
uwzględnia zarówno rachunek efektywności finansowej, jak i ocenę opisową. „Potrzeba 
oceny opisowej wynika przede wszystkim z niemierzalności niektórych zjawisk związa-
nych z przedsięwzięciem”1. Nieuwzględnienie tychże zjawisk w rachunku efektywności 
stanowi istotny element ryzyka inwestycyjnego. Wprawdzie „z inwestowaniem nieodłącz-
nie wiąże się ponoszenie ryzyka; przyszłość jest niepewna, przeto przyszłe korzyści mogą 
wystąpić, ale nie muszą”2. Jednak ponoszenie nadmiernego ryzyka, wynikającego z braku 
umiejętności oceny efektywności wydaje się nieuzasadnione. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa to jednostki odgrywające szczególną rolę w kra-
jach wysokorozwiniętych. Stanowią one kwintesencję przedsiębiorczości rozumianej jako 
„sposób myślenia i proces mający na celu stworzenie nowych form działalności gospo-
darczej oraz rozwój tych już istniejących z włączeniem umiejętności podejmowania ry-
zyka”3. Przedsiębiorca odgrywa w nich tradycyjną rolę osoby budującej i prowadzącej bi-
znes, ale coraz częściej podkreśla się tu znaczenie jego roli, zdefiniowanej wyjściowo przez 
J.A. Schumpetera jako innowatora, który wprowadza nowe produkty, procesy, rozwiąza-

1 Ocena efektywności inwestycji, red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 11.

2 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 7.

3 B. Mikołajczyk, T. Rynkowski, Wokół przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przed-
siębiorstw, w: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, red. B. Mikołajczyk, Difin, 
Warszawa 2006, s. 207.
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nia organizacyjne itd.4, które są odpowiedzią na wymagania rynku, a nawet ich wyprze-
dzeniem. Innowacyjność i elastyczność drobnych przedsiębiorców, a także fakt, iż „małe 
i średnie przedsiębiorstwa wpływają niezwykle korzystnie na dynamikę rozwoju gospodar-
czego, pozwalają zmniejszać bezrobocie, uzupełniają rynek w zakresie produkcji towarów 
i świadczenia usług, ożywiają gospodarkę lokalną”5, powodują, że ich rozwój powinien sta-
nowić jeden z priorytetów polityki ekonomicznej państwa. Cechy te przekonują, iż stanowią 
one szansę dla rozwoju gospodarki, a „ich słabość wynikająca z małych rozmiarów może 
przekształcić się w siłę, gdy ułatwia szybkie dostosowywanie się do zachodzących zmian 
i osiąganie wysokiej specjalizacji, a więc może gwarantować kreowanie nowej wartości”6.

Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych aspektów działalności inwesty-
cyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 2011 roku. Analiza i wnioskowanie 
opierają się na wynikach badań własnych autorki przeprowadzonych na grupie 400 przed-
siębiorstw z województwa małopolskiego w I kwartale 2011 roku.

1. Charakterystyka inwestycji sektora przedsiębiorstw w Polsce 

Analiza działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw jest trudnym obszarem badaw-
czym, zwłaszcza kiedy chodzi o najmniejsze podmioty. Wiarygodne dane liczbowe po-
chodzące ze statystyki publicznej pomijają często grupę małych firm, o zatrudnieniu do 
49 pracowników włącznie, a przecież sektor małych i średnich przedsiębiorstw to domi-
nująca liczbowo grupa podmiotów gospodarczych w Polsce (ponad 99%). Wytwarza on 
niemal połowę PKB (46,9% w 2008 r.) oraz zatrudnia 69,7% pracowników sektora przed-
siębiorstw7. Pomijanie w analizach znacznej części przedsiębiorstw z tej grupy stanowi po-
ważny mankament prowadzonych badań.

Do podstawowych wielkości, które charakteryzują analizowany obszar, zaliczamy 
poziom inwestycji w gospodarce narodowej. Na podstawie badań NBP z 2010 roku można 
stwierdzić, że podobnie jak w roku poprzednim zanotowano niewielki (1,2%) spadek inwe-
stycji w gospodarce narodowej, co skutkowało następnie obniżeniem tempa wzrostu PKB 
o 0,2%. Siła niekorzystnego wpływu inwestycji na tempo rozwoju gospodarczego Polski 
jest analogiczna jak w 2009 roku, w którym poziom inwestycji obniżył się o 1,1%. Spadek 
nakładów na środki trwałe skutkował również dalszym zmniejszeniem stopy inwestycji 
(o 1,6%), która w 2010 r. wyniosła 19,5%. Pomimo tego poziom stopy inwestycji w Polsce 

4 I. Hashi, B.A. Krasnigi, Enterpreneurship and SME groth: evidence from advanced and laggard tran-
sition economies, „International Journal of Enterpreneurial Behaviour & Research” 2011, Vol. 17, No. 5, 
s. 458.

5 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Difin, Warszawa 2002, s. 20.
6 A. Sosnowska, Czynniki kształtujące konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsię-

biorstw w Polsce po roku 2004, w: Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, red. 
A. Sosnowska, S. Łobejko, SGH, Warszawa 2008, s. 15.

7 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, PARP, 
Warszawa 2010, s. 28, 40.
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jest nadal wyższy niż w krajach Unii Europejskiej8. Tendencja ta jest kontynuowana w 2011 
roku. Analizy wykazują wprawdzie po dwóch kwartałach spadku aktywności inwestycyj-
nej pewien wzrost optymizmu inwestorów w III kwartale (przy niewielkim pogorszeniu 
w relacji rocznej), jednak poprawa aktywności inwestycyjnej nie objęła małych i średnich 
przedsiębiorstw, które najwyraźniej przyjęły pozycję wyczekującą9.

Działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw była i jest silnie zróżni-
cowana regionalnie. W 2008 roku największy udział w nakładach inwestycyjnych miało 
województwo mazowieckie – 22,7%, następnie województwo śląskie – 11,4% oraz wiel-
kopolskie – 9,1%. Z kolei najmniejszy udział w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw 
zanotowano w województwie opolskim – 2,1% i świętokrzyskim 2,4%. Jednym z podsta-
wowych czynników takiego stanu jest duża rozpiętość liczby podmiotów gospodarczych 
aktywnych na danym terenie10.

2. Charakterystyka działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw 
w 2011 roku w świetle badań własnych

Jedną z podstawowych funkcji państwa jest funkcja stabilizacyjna, polegająca na za-
pewnieniu stabilnego wzrostu gospodarczego kraju w dłuższym okresie oraz niwelowaniu 
zakresu cyklicznych wahań koniunkturalnych. Jednym z warunków wywiązania się z tej 
funkcji jest odpowiednie wpływanie na poziom inwestycji przedsiębiorstw, zwłaszcza ich 
stymulowanie w okresach recesji. Zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi stymulo-
wania działalności inwestycyjnej wymaga z kolei ciągłej obserwacji i analizy tego obszaru 
oraz identyfikacji czynników determinujących jego rozwój. 

Inwestycje stanowią zagadnienie o charakterze dynamicznym i wielopłaszczyzno-
wym. Optymalne byłoby prowadzenie analizy inwestycji przedsiębiorstw w zespołach in-
terdyscyplinarnych, gromadzących badaczy z różnych specjalności, co zapewniłoby szero-
kie spojrzenie na ten obszar badawczy. Tymczasem obecnie mamy do czynienia z dużym 
rozproszeniem problematyki inwestycyjnej w polskiej literaturze, a przedstawiane badania 
mają najczęściej charakter fragmentaryczny11. Badania cząstkowe z pewnością mają znacz-
ną wartość poznawczą, są jednak trudne do porównania i tworzenia uogólnień, co w przy-
padku inwestycji byłoby szczególnie przydatne. 

Wnioskowanie w niniejszym artykule opiera się na wynikach badań własnych autorki, 
dotyczących działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Badania miały 

8 Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku w świetle danych 
F-01/I-01, NBP, Warszawa 2011, s. 25–26.

9 Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury 
w III kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na IV kw. 2011, NBP, Warszawa 2011, s. 21–22.

10 Analiza zróżnicowania regionalnego aktywności inwestycyjnej sektora MSP ze szczególnym uwzględ-
nieniem działalności innowacyjnej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s. 28.

11 H. Towarnicka, Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Problemy badawcze, 
w: Ryzyko w działalności inwestycyjnej – aspekty teoretyczne i praktyczne, t. I, red. H. Henzel, AE w Ka-
towicach, Katowice 2009, s. 211–216.



203Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce...

charakter ankietowy i zostały przeprowadzone w pierwszym kwartale 2011 roku na terenie 
województwa małopolskiego. Grupa badanych przedsiębiorstw obejmowała 400 podmio-
tów, wyodrębnionych według 2 kryteriów: liczby zatrudnionych, tj. do 249 pracowników 
włącznie, oraz okresu funkcjonowania na rynku, tj. powyżej 1 roku. Drugie kryterium 
miało na celu odniesienie się wyłącznie do typowych inwestycji rozwojowych i eliminację 
opinii związanych z inwestycjami początkowymi, tj. związanymi z rozruchem przedsię-
biorstwa. Szczegółową charakterystykę grupy badawczej przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Charakterystyka grupy przedsiębiorstw poddanych badaniom

Liczba zatrudnienia Udział 
(%) Okres funkcjonowania Udział 

(%)
0 zatrudnionych (samozatrudnienie) 20,3 Do 1 roku 0
1–9 zatrudnionych (mikro) 53,3 1–5 lat 28,5
10–49 zatrudnionych (małe) 18,3 6–10 lat 24,8
50–249 zatrudnionych (średnie)   8,3 Powyżej 10 lat 46,8
Źródło:  badania własne.

Wśród ankietowanych przedsiębiorstw panuje dominujące przekonanie, że kryzys 
gos podarczy wciąż trwa. Na początku 2011 roku tylko 12,8% firm uznawało, że kryzys 
w Polsce już minął, przeciwnego zdania było aż 57,0% ankietowanych (pozostali nie mieli 
zdania). Opinie te wiązały się zapewne z oceną własnej sytuacji finansowej, ewentualnie 
sytuacji podmiotów współpracujących czy konkurujących. Mimo iż przedsiębiorcy rzadko 
oceniali swoją kondycję finansową jako bardzo dobrą (8,5%), to można stwierdzić, że sektor 
przedsiębiorstw przechodzi okres spowolnienia gospodarczego w Polsce stosunkowo ła-
godnie. Wśród ankietowanych 44,8% oceniło swoją sytuację jako przeciętną, a 38,3% jako 
dobrą. Na złą sytuację skarżyło się 7,3%, a na bardzo złą zaledwie 1,3% ankietowanych, co 
jak na „warunki kryzysowe” jest stosunkowo korzystnym wynikiem. Opinie przedsiębior-
ców odnośnie do niekorzystnej sytuacji gospodarczej potwierdza również deklaracja 76,1% 
z nich, iż nie planują oni zwiększać zatrudnienia w 2011 roku. Brak symptomów poprawy 
sytuacji na rynku nie sprzyja podejmowaniu decyzji o dodatkowym zatrudnieniu, zwłasz-
cza przy obecnych, sztywnych rozwiązaniach w zakresie prawa pracy. 

Mimo stosunkowo dobrej kondycji ogólnej ankietowanych przedsiębiorstw znacznie 
gorzej prezentowała się ich sytuacja w obszarze inwestycyjnym. Jak wskazują dane zawarte 
w tabeli 2 znaczna część małych i średnich przedsiębiorstw została zmuszona przez sytua-
cję w otoczeniu do ograniczenia inwestycji w ostatnich 2 latach (69,3%), a 8,0% firm całko-
wicie je wstrzymało. Jedynie 22,8% przedsiębiorstw realizowało działalność inwestycyjną 
według pierwotnych założeń. Taka reakcja wydaje się w pełni uzasadniona, zważywszy 
że spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw jest jedną z wielkości, które jako pierwsze 
sygnalizują niekorzystne zmiany koniunktury gospodarczej.
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Tabela 2

Wpływ dekoniunktury gospodarczej w Polsce na inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw 
w latach 2009–2010

Wyszczególnienie Udział 
(%)

Całkowicie zahamowała inwestycje   8,0
Ograniczyła inwestycje w znacznym stopniu 23,8
Ograniczyła inwestycje w umiarkowanym stopniu 45,5
Nie ograniczyła inwestycji 22,8
Źródło:  badania własne.

Analizując strukturę przedmiotową środków trwałych, będących przedmiotem inwe-
stycji analizowanych przedsiębiorstw, widać, że największy udział widoczny był w przy-
padku maszyn i urządzeń, środków transportu drogowego oraz sprzętu komputerowego. 
Pozytywna tendencja znacznego inwestowania w IT, podkreślająca rosnącą informatyza-
cję małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, nie znalazła odzwierciedlenia w postaci 
inwestycji w wartości niematerialne i prawne, do których należy m.in. oprogramowanie 
komputerowe. Można to interpretować jako ograniczone korzystanie z najnowszego opro-
gramowania, ale również jako dowód na wykorzystywanie nielegalnego oprogramowania, 
co wciąż jest częstą praktyką w Polsce.

Tabela 3

Środki trwałe będące przedmiotem inwestycji przedsiębiorstw w 2010 roku

Wyszczególnienie
Udział 

(%)
Sprzęt komputerowy 33,5
Maszyny i urządzenia 32,8
Środki transportu drogowego 30,3
Nieruchomości   6,5
Wartości niematerialne i prawne   4,8
Inne 20,5
Przedsiębiorstwo nie inwestowało 17,5
Źródło:  badania własne.

Wypowiadając się o swoich planach inwestycyjnych, przedsiębiorcy deklarowali chęć 
wzmożenia działalności inwestycyjnej lub przynajmniej kontynuowania jej na dotychcza-
sowym poziomie (por. rys. 1), jednak widoczna była pewna rezerwa w podejściu do dalsze-
go inwestowania – można ją wiązać z brakiem wyraźnych symptomów ożywienia gospo-
darczego, które zwiększyłoby optymizm inwestorów. 
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3,0% 10,8%

22,8%

43,8%

9,0%
7,3% 3,8%

wzrost powy ej 50% wzrost 11–50%
wzrost do 10% poziom inwesty cji nie zmieni si
spadek do 10% spadek 11–50%
spadek powy ej 50%

Rysunek 1.  Zmiany w nakładach inwestycyjnych w 2011 roku w relacji do 2010 roku

Źródło:  badania własne.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce tradycyjnie preferują wykorzystanie środ-
ków własnych w celu sfinansowania inwestycji12. Ta prawidłowość jest widoczna również 
w wynikach niniejszych badań. Jak wskazują dane w tabeli 4, ankietowani prezentują po-
stawy zachowawcze, wyrażając niechęć wobec zewnętrznego zadłużania się. Jedynie 14,8% 
firm ma zamiar oprzeć się na kapitale obcym, realizując inwestycje rzeczowe w 2011 roku.

Tabela 4

Przewidywane źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw w 2011 roku

Wyszczególnienie Udział 
(%)

Wyłącznie ze środków własnych 39,8
W większości ze środków własnych, a reszta ze środków obcych 22,5
W większości ze środków obcych, a reszta ze środków własnych 11,5
Wyłącznie ze środków obcych   3,3
Firma nie będzie inwestowała 23,0
Źródło:  badania własne.

Opieranie się w znacznym stopniu na kapitale własnym przynosi z jednej strony sta-
bilność finansową przedsiębiorstwa, ale z drugiej strony ogranicza możliwości rozwojowe, 
wydłużając okres realizacji inwestycji i obniżając ich skalę (możliwą do zrealizowania). 
Przeprowadzone badania wskazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa wprawdzie dekla-
rują chęć inwestowania, jednak zazwyczaj na małą skalę. W 2011 roku zaledwie 8,6% firm 

12 Por. W. Orłowski, R. Pasternak, K. Flaht, D. Szubert, Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw 
w czasach kryzysu, PARP, Warszawa 2010, s. 62; M. Idzik, Wybrane problemy finansowania przedsię-
biorstw mikro, małych i średnich. Tworzenie i zarządzanie, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2011, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 638, Szczecin 2011, s. 93 i n. 
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przewiduje inwestycje rzeczowe o wartości powyżej 100 000 zł (por. tab. 5). Większość 
podmiotów planuje zainwestować w 2011 roku nie więcej niż 50 000 zł, za co można pozy-
skać jedynie „drobne” środki trwałe lub przedmioty używane.

Tabela 5

Planowana wysokość środków przeznaczonych na inwestycje w 2011 roku

Wyszczególnienie Udział 
(%)

Powyżej 500 000 zł   2,8
Od 100 001 do 500 000 zł   5,8
Od 50 001 do 100 000 zł   7,3
Od 10 001 do 50 000 zł 23,3
Od 1001 do 10 000 zł 27,5
Do 1000 zł   6,5
Nie planujemy przeznaczać żadnych środków 27,5
Źródło:  badania własne.

Najpopularniejszym w Polsce obcym źródłem finansowania inwestycji jest kredyt 
bankowy, który brało pod uwagę 30,5% ankietowanych przedsiębiorców (por. tab. 6). Sto-
sunkowo chętnie wskazywano również na leasing, który jest coraz lepiej znaną alternatywą 
dla kredytu. Z kolei 15% podmiotów chciałoby skorzystać z dotacji unijnych, które niejed-
nokrotnie przeznaczone są w latach 2007–2013 właśnie na dofinansowanie sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw. Niestety, praktyka wskazuje, że przedsiębiorstwa te stosunko-
wo rzadko zdobywają środki z Unii Europejskiej. Tylko 17,5% z nich pozyskało dotacje 
w ostatnich 5 latach, z czego tylko 3,0% na więcej niż jeden projekt.

Tabela 6

Preferowane rodzaje kapitału obcego na działalność inwestycyjną w 2011 roku

Wyszczególnienie Udział 
(%)

Kredyt bankowy 30,5
Leasing 17,3
Dotacje z Unii Europejskiej 15,0
Pożyczki i dotacje krajowe   2,8
Pożyczki prywatne   8,8
Kapitał wysokiego ryzyka   0,3
Źródło:  badania własne.

Należy przypomnieć, że jednym z głównych źródeł finansowania przedsiębiorczości 
w Polsce jest kredyt kupiecki. Aczkolwiek powinno być to źródło kapitału obrotowego, 
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praktyka wskazuje, że przedsiębiorcy finansują w ten sposób również inwestycje rzeczowe, 
a dodatkowo najmniejsze podmioty w ogóle nie traktują kredytu dostawcy jako zadłużenia, 
co w pewien sposób zniekształca przedstawianą strukturę źródeł finansowania.

Analizując obszar działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, moż-
na stwierdzić, że istotna staje się identyfikacja czynników determinujących wzrost inwesty-
cji. W przeprowadzonych badaniach ankietowani przedsiębiorcy wskazywali maksymalnie 
trzy najistotniejsze czynniki, które zachęciłyby ich do podjęcia inwestycji rzeczowych. 
Ogólnie można stwierdzić, że przeważają obecnie czynniki o charakterze koniunkturalnym. 
Przedsiębiorcy z niecierpliwością wypatrują oznak ożywienia gospodarczego, np. wzrost 
popytu. Mimo iż popyt krajowy w Polsce można określić jako korzystny w porównaniu 
z innymi krajami UE, jest on wciąż niewystarczający do zachęcenia przedsiębiorców do 
zwiększenia inwestowania. Należy przypomnieć, że znaczną część popytu generuje obec-
nie sektor publiczny, a nakłady wiążą się m.in. z organizacją EURO 2012, co jest jednak 
wydarzeniem jednorazowym i zwiększa popyt jedynie krótkookresowo.

Analizując kolejne odpowiedzi, widać, że przedsiębiorcy w Polsce oczekują ciągle 
usprawnienia działań administracji, ograniczenia biurokracji, klarowniejszego i prostszego 
prawa podatkowego. Ograniczenia formalne i niewydolność wielu organów administracji 
państwowej i samorządowej to od lat jedna z głównych bolączek inwestorów. 

Tabela 7

Czynniki wzrostu inwestycji przedsiębiorstw w latach 2012–2015

Wyszczególnienie Procentowy udział wskazań

Wzrost popytu 52,8
Poprawa sytuacji gospodarczej w kraju 34,3
Mniej rygorystyczne przepisy podatkowe 22,5
Łatwiejszy dostęp do dotacji unijnych 17,3
Upadek części firm w branży 15,3
Zmniejszenie barier biurokratycznych 12,5
Rozbudowa danego segmentu rynku 10,8
Łatwiejszy dostęp do kredytów 10,0
Otwarcie na rynki zagraniczne 7,8
Pomoc finansowa uzyskana od państwa 7,0
Inne 21,3
Źródło:  badania własne.

Wśród barier działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw na pierwsze miej-
sce wysunęła się nieprzewidywalność rynku (por. tab. 8). Przedsiębiorcy nie są pewni, co 
wydarzy się w najbliższej przyszłości, zważywszy chociażby na liczne doniesienia medial-
ne z rynków europejskich i amerykańskich, przez co ograniczają inwestycje. Potwierdza 
się też niekorzystny wpływ sytuacji gospodarczej na rozwój przedsiębiorstw. Słaby popyt 
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i brak wzrostu grupy odbiorców powodują obecnie stagnację, a w dłuższej perspektywie 
mogą doprowadzić do upadłości słabszych podmiotów. Z kolei zauważalne jest mniejsze 
znaczenie czynników finansowych i prawnych w ograniczaniu rozwoju przedsiębiorstw, 
a także dostępności czynników produkcji zarówno osobowych, jak i materialnych.

Tabela 8

Główne bariery inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wyszczególnienie Procentowy udział wskazań

Nieprzewidywalność rynku 35,8
Mały popyt na rynku 25,8
Brak dopływu nowych klientów 25,3
Wysokie ryzyko inwestowania 18,8
Ogólnie silna, nadmierna konkurencja 18,3
Nieuczciwa konkurencja 18,0
Zbyt długi okres zwrotu 17,5
Zmienne preferencje konsumentów 17,5
Opóźnione lub wstrzymane płatności ze strony klientów 15,3
Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 6,8
Częste zmiany koniunktury gospodarczej 6,5
Nieuczciwe, „ustawione” przetargi 5,3
Niestabilność regulacji prawnych 5,0
Niestabilne kursy walut 4,3
Trudności w uzyskaniu kredytów 3,5
Brak lub wysokie koszty pozyskania surowca do produkcji 2,3
Inne 12,0
Źródło:  badania własne.
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Rysunek 2.  Cele inwestycyjne badanych firm w latach 2012–2013

Źródło:  badania własne.
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Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw planuje oczywiście kontynuację dzia-
łalności inwestycyjnej w kolejnych latach, która nie może być przecież całkowicie wyeli-
minowana, a jedynie zwiększana lub zmniejszana. Wśród badanych firm 28,8% ma zamiar 
skupić się na inwestycjach o charakterze odtworzeniowym (por. rys. 2). Znaczna część firm 
zauważyła też konieczność poprawy efektywności działania bądź to poprzez wprowadza-
nie nowych technologii, bądź poprzez automatyzację i mechanizację produkcji. Znacznie 
rzadziej przedsiębiorcy nastawiają się na rozszerzenie produkcji (14,0%), co łączy się z po-
przednimi opiniami dotyczącymi ograniczonego popytu na dobra i usługi w Polsce. 

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wyraźnie podkreślają negatywny 
wpływ dekoniunktury gospodarczej na działalność inwestycyjną sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, co podkreśla konieczność podjęcia działań o charakterze makroekono-
micznym, które zniwelowałyby chociaż częściowo istniejące bariery. 

Podsumowanie

Stymulowanie inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jest działaniem 
koniecznym, jeżeli planuje się przezwyciężenie dekoniunktury gospodarczej i rozpoczęcie 
okresu intensywnego wzrostu. Aby możliwa była intensyfikacja działalności inwestycyjnej 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, konieczny jest stały monitoring tego zakresu 
działania, analiza szans i zagrożeń, a także wewnętrznych uwarunkowań podejmowania 
inwestycji. Optymalnym rozwiązaniem byłoby tu przygotowywanie cyklicznych i inter-
dyscyplinarnych badań działalności inwestycyjnej, które stwarzałyby podstawę podjęcia 
określonych działań o charakterze makroekonomicznym.

Badania przeprowadzone przez autorkę na grupie małych i średnich przedsiębiorstw 
przekonują o silnym, negatywnym wpływie obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce na 
działalność inwestycyjną podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy szczególnie obawiają 
się braku zamówień od kontrahentów oraz nieprzewidywalności rynku. W znacznie mniej-
szym stopniu zwracają natomiast uwagę na inne bariery inwestycyjne, wśród których moż-
na wymienić chociażby dostęp do finansowania zewnętrznego, stanowiący nieprzerwanie 
od wielu lat problem dla drobnych przedsiębiorców.

Z uwagi na istotność inwestowania w sektorze przedsiębiorstw i jego znaczenie ogól-
nogospodarcze celowe wydaje się przyjęcie rozwiązań podatkowych oraz prawnych, które 
zachęciłyby inwestorów do działania. Trudno bowiem liczyć na wyraźną poprawę koniunk-
tury w Polsce i Unii Europejskiej w następnych miesiącach.
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INVESTMENTS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN POLAND 
AND SOURCES OF THEIR FINANCING IN 2011

Summary

Investments of enterprises, particularly small and medium-sized ones, determine not only the 
dynamics of their development, but also have a significant influence on the economic development of 
the whole country. Nowadays, investment activity of enterprises is limited, mainly as a result of un-
favourable economic situation. Small and medium-sized enterprises carry out material investments, 
but at a small scale and the investments are financed mainly from own resources. It is not caused by 
lack of access to foreign capital, but results from reluctance to run up a debt in the situation of high 
economic uncertainty. The aim of this paper is to analyze selected aspects of investment activity of 
small and medium-sized enterprises in Poland in 2011. The conclusions are based on the results of the 
author’s own research. 

Translated by Małgorzata Okręglicka
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INICJATYWA JEREMIE 
W FINANSOWANIU MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

1.  Charakterystyka i geneza Inicjatywy JEREMIE

JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to pozado-
tacyjny mechanizm wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wspólna ini-
cjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz Europej-
skiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI)1, która opiera się na instrumentach odnawialnych 
(rewolwingowych). Ideą utworzenia Inicjatywy JEREMIE było wypełnienie luki finanso-
wej w zakresie finansowych instrumentów wparcia sektora MSP, zwiększenie podaży ka-
pitału, w tym również kapitału ryzyka dla przedsiębiorstw, w szczególności najmniejszych, 
prowadzących działalność na szczeblu regionalnym2. 

Celem opracowania jest ukazanie istoty Inicjatywy, efektów wsparcia przedsiębiorstw 
(w szczególności prowadzących działalność w województwie zachodniopomorskim) oraz 
stopnia jej realizacji w poszczególnych regionach.

Inicjatywa może być wdrażana na dwa sposoby, pierwszy to szczebel krajowy, nato-
miast drugi – regionalny3. W Polsce obecnie funkcjonują oba modele (tab. 1). 

Jedną z najważniejszych instytucji w Inicjatywie jest Fundusz Powierniczy (holdin-
gowy), odgrywający kluczową rolę, gdyż zarządza środkami przekazanymi przez Instytu-
cje Zarządzające (IZ) oraz odpowiada za prawidłową realizację Inicjatywy (rys. 1). Wśród 

1 Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the Euro-
pean Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regula-
tion (EC), No 1260/1999, art. 36.

2 D. Hübner, Reforming cohesion Policy, SPEECH/05/594, Brussels, 11 October 2005, s. 3.
3 Przed realizacją JEREMIE w poszczególnych krajach (regionach) sporządzono studia ewaluacji, po-

legające na zidentyfikowaniu i skwantyfikowaniu luki pomiędzy podażą i popytem na produkty finansowe 
(venture capital, w tym również seed capital, kredyty, pożyczki, poręczenia). W ewaluacjach zawarto 
również propozycje planów działań w celu zredukowania oszacowanej luki oraz przedstawiono rozwią-
zania, wskazano instrumenty, które powinny być wykorzystywane w ramach Inicjatywy w transakcjach 
z pośrednikami finansowymi. W województwie zachodniopomorskim podobnie jak w pozostałych, które 
postanowiły wdrożyć JEREMIE, negocjacje zakończyły się fiaskiem, co skłoniło regiony do rozpisania 
konkursów na Menadżera Funduszu Powierniczego spośród krajowych instytucji finansowych.
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dostępnych wariantów wyróżnia się modele, w których rolę Funduszu Powierniczego mogą 
spełniać:

– Europejski Fundusz Inwestycyjny,
– krajowa instytucja finansowa4.

Tabela 1

Inicjatywa JEREMIE w Polsce

Lp. Region Kwota przeznaczona 
na wsparcie (mln €)

Menadżer Funduszu 
Powierniczego

1. na poziomie krajowym 180 Krajowy Fundusz Kapitałowy
2. województwo wielkopolskie 126 BGK
3. województwo dolnośląskie 102 BGK
4. województwo pomorskie 72 BGK
5. województwo zachodniopomorskie 70 BGK
6. województwo łódzkie 47 BGK

7. województwo kujawsko-pomorskie 10 Kujawsko-Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy

8. PO RPW* 25 BGK
* W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Święto-
krzyskie, Warmińsko-Mazurskie).

Źródło:  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W modelu wdrożonym w Polsce Menadżerem Funduszu jest krajowa instytucja fi-
nansowa. W odniesieniu do pięciu wymienionych województw i Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest to Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast 
w województwie kujawsko-pomorskim rolę tę spełnia Kujawsko-Pomorski Fundusz Po-
życzkowy. Instrumenty zwrotne (kapitałowe) na szczeblu krajowym oferuje również Kra-
jowy Fundusz Kapitałowy, określany mianem funduszu funduszy, który zasila w kapitał 
fundusze podwyższonego ryzyka. 

Fundusz Holdingowy odpowiedzialny za przygotowanie warunków konkursowych 
określa zasady wyboru Pośredników Finansowych, monitoruje osiągane przez nich wy-
niki, sporządza sprawozdania o postępach realizacji operacji dla IZ oraz prowadzi dzia-
łania informacyjno-promocyjne. Bardzo istotną rolę w Inicjatywie odgrywają Pośrednicy 
Finansowi, wśród których podstawową grupę stanowią fundusze pożyczkowe, fundusze 
poręczeń kredytowych 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 mikro, 

4 JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Progress Report on Evalu-
ation and Implementation Activities in 27 EU Member States, 1 January 2006 to 1 July 2009, European 
Investment Fund, 8 July 2009, s. 24.



213Inicjatywa JEREMIE w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw

małych i średnich przedsiębiorstw. Pośrednicy uczestniczący w procedurze konkursowej 
zorganizowanej przez MFP po uzyskaniu wsparcia będą mogli wspierać ostatecznych be-
neficjentów.

2. Funkcjonowanie JEREMIE w regionach

Instrumenty rewolwingowego wsparcia sektora MSP wprowadzone lub planowane do 
wdrożenia w pięciu województwach naszego kraju można podzielić na trzy grupy, wśród 
których wyróżniamy:

– instrumenty pożyczkowe (pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych, po-
życzka globalna dla banków),

– instrumenty poręczeniowe (reporęczenie dla funduszy poręczeniowych, poręcze-
nie 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 róż-
nych stadiach rozwoju. Skorzystać będą mogły start-upy, firmy we wczesnej fazie wzrostu 
oraz te na etapie rozwoju. Obecnie5 wszystkie regiony zaangażowane w realizację Inicjaty-

5 Na dzień 30 listopada 2011 r.

Komisja Europejska 
EFI 

Instytucja Zarządzająca  
(poziom krajowy lub regionalny) 

Fundusz Powierniczy JEREMIE  

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  

Pośrednicy finansowi 

Rysunek 1.  Schemat wdrażania Inicjatywy JEREMIE 

Źródło: opracowanie własne.
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wy ogłosiły konkursy na trzy podstawowe produkty6, czyli reporęczenie, pożyczkę global-
ną oraz poręczenie portfelowe7. 

Reporęczenie skierowane jest do instytucji poręczeniowych jako pośredników finan-
sowych, z którymi podpisywane są umowy II stopnia. Istotą tego produktu jest przejęcie 
przez MFP za pośrednika części ryzyka wynikającego z niespłacenia przez przedsiębiorcę 
kredytu lub pożyczki. Banki współpracujące z funduszami poręczeń kredytowych będą 
udzielały przedsiębiorstwom kredytów lub pożyczek, które będą poręczane przez fundusze 
poręczeniowe. Te z kolei na część portfela uzyskają reporęczenie Menadżera. Produkt ten 
w głównej mierze przyniesie korzyści instytucjom poręczeniowym, co pozwoli im uwolnić 
kapitał na kolejne poręczenia i wpłynąć na zwiększenie akcji kredytowej w sektorze ban-
kowym. W wyniku podpisania umowy I stopnia MFP bierze na siebie odpowiedzialność 
w granicach 50–80% poręczenia udzielonego przez fundusz poręczeniowy.

Istotą pożyczki globalnej dla banków (sieciowych, spółdzielczych) jest przekazanie 
im środków w celu dalszej ich dystrybucji wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Banki, które w wyniku procedury konkursowej otrzymają wsparcie, będą mogły z tych 
środków udzielać kredytów zdefiniowanej przez każdy region grupie przedsiębiorstw. 
Istotnym graczem w tym zakresie w główniej mierze powinny być banki spółdzielcze (BS), 
które odgrywają rolę lokalnych instytucji bankowych na krajowym rynku finansowym. 
BS-y będąc najbliżej przedsiębiorców, znając ich potrzeby oraz profile działalności, powin-
ny skorzystać z tych środków w celu ekspansji kredytowej w tej grupie klientów. W ramach 
tego instrumentu finansowane są głównie projekty inwestycyjne ze środków MFP, jak 
i banków8. 

Kolejnym produktem skierowanym do sektora bankowego jest poręczenie portfelowe. 
Jego istotą jest poręczenie przez MFP na rzecz banku finansującego zobowiązania przed-
siębiorstwa w tytułu udzielonego kredytu. Poręczenie obejmuje część zobowiązania klienta, 
w związku z czym bank musi pozyskać zabezpieczenie pozostałej części od kredytobiorcy. 
Korzyścią dla banku jest w tej sytuacji przejęcie części ryzyka kredytowego przez Me-
nadżera w wyniku poręczenia portfela, z którego bank będzie mógł udzielać określonych 
kredytów lub pożyczek wskazanej grupie beneficjentów. 

W wyniku dotychczas przeprowadzonych konkursów na wymienione produkty fi-
nansowe wyłoniono 27 pośredników, którzy wsparli ponad 2200 mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w województwach realizujących Inicjatywę JEREMIE (tab. 2).

6 Ogółem w latach 2010–2011 we wszystkich województwach ogłoszono 24 konkursy na wsparcie 
w postaci poręczenia portfelowego, pożyczki globalnej i reporęczenia (w woj. łódzkim – 6, dolnośląskim 
– 4, pomorskim – 5, wielkopolskim – 5, zachodniopomorskim 5).

7 W latach 2010 i 2011 każde województwo w ramach dwóch konkursów dla każdego produktu wyło-
niło pośredników finansowych w zakresie reporęczenia oraz pożyczki globalnej. Natomiast w przypad-
ku poręczenia portfelowego w czterech regionach trwa negocjowanie warunków umów z pośrednikami, 
w województwie zachodniopomorskim zakończył się proces zatwierdzania dokumentacji, co umożliwi 
niezwłoczne ogłoszenie konkursu, który zakończy się w 2012 r.

8 MFP nie finansuje w 100% kredytu udzielanego przedsiębiorcy, banki muszą zapewnić wkład 
własny.
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Tabela 2

Wykorzystanie środków w ramach Inicjatywy JEREMIE w pięciu województwach

Województwo
Liczba 

pośredników 
finansowych

Wartość 
zawartych 

umów

Liczba 
wspartych 

MSP

Wykorzysta-
nie (zł)

Wykorzy-
stanie
(%)

Pożyczka globalna
Ogółem 16 156 500 000 932 82 144 496,05 52,49
dolnośląskie 4 29 500 000 181 14 186 667,30 48,09
łódzkie 2 27 000 000 23 4 259 350,00 21,30
pomorskie 2 14 000 000 215 7 084 500,00 50,60
wielkopolskie 5 46 000 000 358 37 892 871,75 82,38
zachodniopomorskie 3 40 000 000 155 18 721 107,00 46,80

Reporęczenie
Ogółem 11 207 479 000 1 356 96 285 888,93 46,41
dolnośląskie 3 40 479 000 63 5 083 352,00 12,56
łódzkie – – – – –
pomorskie 1 30 000 000 140 14 614 503,04 48,72
wielkopolskie 4 94 000 000 906 61 997 465,04 65,95
zachodniopomorskie 3 43 000 000 247 14 590 565,85 33,93

Suma pożyczki globalnej 
i reporęczenia 27 363 979 000 2 288 178 430 384,98 49,02

Źródło:  Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pięć wymienionych regionów na wsparcie za pomocą instrumentów zwrotnych w ra-
mach JEREMIE przeznaczyło kwotę 1,663 mld zł. Według informacji BGK na koniec paź-
dziernika 2010 roku zawarto umowy z pośrednikami na kwotę 364 mln zł, co stanowiło 
ok. 22% alokowanych środków przez wszystkie regiony. Pośrednicy natomiast „przekaza-
li” przedsiębiorstwom niespełna 180 mln zł. Wykorzystanie środków na takim poziomie 
z pewnością nie satysfakcjonuje ani Menadżera, ani Instytucje Zarządzające. Jednak Inicja-
tywa cały czas „żyje”, ogłaszane są kolejne konkursy, w ramach których kolejni pośrednicy 
pozyskują fundusze, więc stopień wykorzystania zwiększa się wraz z nadejściem kolejnych 
rozstrzygnięć. Należy również zauważyć, iż pierwsze środki pośrednikom finansowym zo-
stały przekazane około 12 miesięcy temu, więc okres ten nie jest zbyt długi, a na pełne 
efekty należy jeszcze poczekać.

Zauważalna jest dominacja województwa wielkopolskiego w liczbie wspartych przed-
siębiorstw, która wynika między innymi z faktu przeznaczenia najwyższej kwoty na Inicja-
tywę JEREMIE (rys. 2). Na uwagę zasługuje pozycja województwa zachodniopomorskie-
go, w którym kwota na Inicjatywę kształtuje się na poziomie województwa pomorskiego. 
W efektywnym wspieraniu sektora MSP istotną rolę odgrywa regionalna infrastruktura 
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finansowa, która w województwie zachodniopomorskim jest na poziomie zapewniającym 
maksymalizację tego wsparcia.
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Rysunek 2.  Liczba wspartych przedsiębiorstw w poszczególnych województwach

Źródło:  Bank Gospodarstwa Krajowego.

Liczba wspartych przedsiębiorstw oraz stopień wykorzystania środków w poszczegól-
nych regionach przez pośredników finansowych są bardzo zróżnicowane, co uzależnione 
jest od terminu podpisywania umów I stopnia oraz aktywności pośredników w poszczegól-
nych regionach. W skali pięciu województw wykorzystanie zakontraktowanych funduszy 
w ramach dwóch produktów jest na poziomie ok. 50%.
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Rysunek 3.  Wielkość udzielonej pożyczki we wszystkich województwach

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego.
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Analiza wielkości wsparcia udzielonego przez fundusze pożyczkowe pokazuje, że 
najczęściej znajdowało się ono w przedziale od 50 do 100 tysięcy oraz od 20 do 50 tysięcy 
złotych. Natomiast w ujęciu wartościowym dominowało wsparcie w kwocie powyżej 200 
tysięcy złotych (rys. 3). 
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Rysunek 4.  Poziom udzielonego poręczenia przez fundusze poręczeń kredytowych ze środków Me-
nadżera Funduszu Powierniczego

Źródło:  Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rozpatrując aktywność funduszy poręczeń kredytowych, zauważalna jest dominacja 
poręczeń o wartości od 20 do 50, od 50 do 100 oraz od 100 do 200 tys. zł (w ujęciu ilościo-
wym). Natomiast w ujęciu wartościowym najczęściej udzielane są poręczenia od 100 do 200 
tys. zł (rys. 4), wartość ponad co czwartego poręczenia przewyższała 200 tys. zł. Zauważal-
na dominacja poręczeń o wyższych kwotach wypełnia zapotrzebowanie przedsiębiorców 
na kredyty takiej wartości. 

3. Realizacja inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

W województwie zachodniopomorskim dotychczas9 ogłoszono cztery konkursy, 
w których udział wzięły fundusze poręczeń kredytowych, fundusze pożyczkowe oraz ban-
ki komercyjne i spółdzielcze, na następujące produkty finansowe: Pożyczka Globalna 1 i 2, 
Reporęczenie, Poręczenie portfelowe10. 

Wartość podpisanych umów z Pośrednikami (175 mln zł) w porównaniu z kwotą prze-
znaczoną na Inicjatywę JEREMIE (280 mln zł) stanowi 62,5% (tab. 3). Wydaje się, że jest 
to wartość niewielka i według sceptyków lepiej byłoby przeznaczyć tę kwotę na bezzwrotne 
dotacje. Jednak mając na uwadze fakt, że pierwsze konkursy zostały ogłoszone około 12 

9 Do końca III kwartału 2011 r.
10 W odniesieniu do poręczenia portfelowego – na koniec III kwartału 2011 r. trwa negocjowanie warun-

ków umów z pośrednikami finansowymi.
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miesięcy temu, wydaje się, że można być optymistą. Ponadto w przygotowaniu są także 
kolejne konkursy, które zwiększą tę kwotę. Można zatem mieć nadzieję, że niebawem zo-
staną przekazane pośrednikom wszystkie środki, które zaczną pracować już na poziomie 
pośredników finansowych, a w dalszej kolejności jak najszybciej trafią do przedsiębiorców. 
Pierwsze efekty funkcjonowania Inicjatywy JEREMIE są już widoczne (tab. 4). W ramach 
dwóch produktów finansowych wsparcie w postaci kredytu lub pożyczki uzyskało ponad 
450 przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. 

Tabela 3

Realizacja Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim 
(stan na III kwartał 2011 roku)

Lp. Produkt finansowy
Wartość umów 
z Pośrednikami 
Finansowymi

Wartość Inicjatywy 
JEREMIE

Wykorzystanie 
(%)

1. Pożyczka globalna 1 i 2 115 mln zł 280 mln zł 41,07
2. Reporęczenie 43 mln zł 280 mln zł 15,36
3. Poręczenie portfelowe 17 mln zł 280 mln zł 6,07

Suma 175 mln zł 280 mln zł 62,5
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Tabela 4

Efekty funkcjonowania Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Reporęczenie
Liczba wspar-
tych przedsię-

biorstw

Udział środków 
MFP w poręczeniu 

(zł)

Wartość udzielo-
nych kredytów/
pożyczek (zł)

Zachodniopomorski Fundusz Poręczeń 
Kredytowych 241 13 825 840,40 33 917 210,00

Fundusz Wspierania Rozwoju Gospo-
darczego Miasta Szczecina   20   1 769 518,40   6 813 887,00

Fundusz Poręczeń Kredytowych 
w Stargardzie Szczecińskim   10   1 108 386,05   2 517 260,80

Suma 280 16 703 744,85 43 248 357,80
Pożyczka globalna

Liczba wspar-
tych przedsię-

biorstw

Udział środków 
MFP w wartości 

pożyczki (zł)

Wartość 
udzielonych 

pożyczek (zł)
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy  31   4 582 900,00   6 285 000,00
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa  70   6 922 200,00   8 970 000,00

Polska Fundacja Przedsiębiorczości  72   8 795 007,00 11 674 760,00
Suma 173 20 300 107,00 26 929 760,00
Źródło:  Bank Gospodarstwa Krajowego.
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Dzięki poręczeniom funduszy przedsiębiorstwa uzyskały ponad 40 milionów złotych 
zewnętrznego wsparcia. Liderem w działalności poręczeniowej jest Zachodniopomorski 
Fundusz Poręczeń Kredytowych (ZFPK), którego przewaga nad pozostałymi polega na 
tym, że prowadzi on działalność na terenie całego województwa. Dwa pozostałe FPK są 
instytucjami lokalnymi, działającymi odpowiednio na terenie Szczecina i gmin sąsiadują-
cych oraz powiatu stargardzkiego. W odniesieniu do bezpośredniego wsparcia w postaci 
pożyczki największą instytucją zarówno pod względem liczby wspartych przedsiębiorstw, 
jak i wartości udzielonych pożyczek jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), któ-
ra udzieliła ponad 11 mln zł pożyczek 72 przedsiębiorstwom. Dwie pozostałe instytucje 
wspierają firmy na poziomie lokalnym.

Ciekawe wnioski można wysnuć, przeprowadzając analizę beneficjentów Inicjatywy 
(tab. 5). Z reporęczenia oraz pożyczki globalnej w największym stopniu skorzystali mikro-
przedsiębiorcy (rys. 5). 

Tabela 5

Beneficjenci Inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim

Rodzaj przedsiębiorstwa
Reporęczenie Pożyczka globalna

wartość udzielonych kredy-
tów dzięki poręczeniu (zł)

liczba 
(szt.)

wartość udzielonych 
pożyczek (zł)

liczba 
(szt.)

Mikroprzedsiębiorstwo 29 098 107,80 230 20 356 460,00 146
Małe przedsiębiorstwo 13 150 250,00 47 6 333 300,00 26
Średnie przedsiębiorstwo 1 000 000,00 3 240 000,00 1
Suma 43 248 357,80 280 26 929 760,00 173
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Rysunek 5.  Udział poszczególnych przedsiębiorstw w Inicjatywie JEREMIE w produkcie reporę-
czenie (%)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Banku Gospodarstwa Krajowego.
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Rysunek 6.  Udział poszczególnych przedsiębiorstw w Inicjatywie JEREMIE w produkcie pożyczka 
globalna (%)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gdy analizuje się beneficjentów z punktu widzenia rodzaju przedsiębiorstwa, zauwa-
żalna jest dominacja mikrofirm, które napotykają najwięcej barier w procesie pozyskiwania 
zewnętrznego finansowania. W przypadku reporęczenia w ujęciu ilościowym oraz wartoś-
ciowym w przeważającej części kredyty lub pożyczki udzielone dzięki poręczeniu trafiły 
również do mikroprzedsiębiorstw. Niespełna co piąty kredyt w ujęciu ilościowym oraz co 
trzeci w ujęciu wartościowym został udzielony małej firmie (rys. 6). Podobne zależności 
widoczne są podczas udzielania pożyczek przez fundusze pożyczkowe. W dominującej czę-
ści zarówno pod względem ilości, jak i wartości wsparcie trafiło do mikroprzedsiębiorstw, 
co skutecznie ogranicza zjawisko luki kapitałowej. 

Spośród przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie dzięki poręczeniu (produkt reporę-
czenie), 22% zarówno pod względem ilości, jak i wartości to przedsiębiorstwa zaliczane do 
grupy start-up. Natomiast w odniesieniu do pożyczki w ujęciu ilościowym w początkowym 
etapie działalności znajdowała się co piąta firma (20%), a w ujęciu wartościowym wsparcie 
w postaci pożyczki uzyskało niespełna 18% start-upów.

Podsumowanie

Obecnie Inicjatywa JEREMIE jest na etapie rozwoju. Widoczne są pierwsze efekty 
ogłoszonych konkursów. Jednak na ocenę działalności Menadżera, Pośredników Finanso-
wych i całej idei instrumentów inżynierii finansowej z pewnością jest jeszcze zbyt wcześ-
nie. Przyjdzie na to czas po roku 2013, a kompleksowo będzie można ocenić efektywność 
wsparcia po 2015 roku, kiedy MFP rozliczy się z operacji wobec Instytucji Zarządzającej. 

Pomimo iż obecnie zostały ogłoszone konkursy na produkty pożyczkowe i porę-
czeniowe – zdaniem wielu niewystarczające – wydaje się, że istnieje również przestrzeń 
do opracowania innych produktów, w tym również kapitałowych. W pierwszej kolejności 
należy zintensyfikować i zmaksymalizować wsparcie w postaci dotychczasowych instru-
mentów. Na instrumenty kapitałowe dla sieci aniołów biznesu, funduszy podwyższone-
go ryzyka (venture capital, seed capital) przyjdzie czas po maksymalnym wykorzystaniu 
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wsparcia przez fundusze pożyczkowe, poręczeniowe i banki. Nie oznacza to jednak, iż nie 
należy opracowywać założeń wsparcia kapitałowego. Jednak, aby było to możliwe, należy 
uregulować kwestie prawne, przede wszystkim na szczeblu centralnym. Przy rozważaniu 
wprowadzenia nowych produktów (kapitałowych) należy także zadać pytanie, czy rynek 
takich produktów oczekuje i czy środki zostaną efektywnie wykorzystane, czyli czy będą 
inwestycje funduszy w przedsiębiorstwa. Z wypowiedzi aniołów biznesu podczas odby-
wającego się w Szczecinie Forum Inwestycyjnego Amber11 można było wywnioskować, 
iż podaż kapitału inwestycyjnego w naszym kraju jest wystarczająca, problemem jest po-
pyt. Podaje to w wątpliwość wdrażanie w ramach Inicjatywy JEREMIE produktów ka-
pitałowych. Ideą wsparcia kapitałowego jest inwestowanie w innowacyjne i młode firmy, 
które charakteryzują się potencjałem wzrostu. Z punktu widzenia Inicjatywy JEREMIE 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby tego typu przedsiębiorstwa i pomysły były z jej środków 
również wspierane. Wymaga to odpowiedniego podejścia produktowego wśród Instytucji 
Zarządzających w pięciu analizowanych regionach. Cechy obecnych produktów również 
nie wykluczają wspierania tego typu przedsiębiorstw, inicjatywa należy do pośredników 
finansowych. 

Podsumowując około roczny okres funkcjonowania JEREMIE w Polsce, można 
stwierdzić, że efekty nie są jeszcze zadowalające, pomimo że skorzystało z niej ponad 2 ty-
siące przedsiębiorstw. Z każdym jednak miesiącem wsparcie to będzie bardziej intensywne, 
co z pewnością będzie miało odzwierciedlenie także w rosnącej liczbie wspartych przed-
siębiorstw. 

Dotychczasowe zainteresowanie pośredników finansowych konkursami pokazuje, 
że Inicjatywa powinna być domeną banków spółdzielczych, które prowadzą działalność 
w skali regionalnej, znają specyfikę tego rynku i przedsiębiorstw oraz banków branżowych, 
zainteresowanych wyłącznie wspieraniem sektora MSP. Sieciowe banki komercyjne, jak po-
kazuje historia rozstrzygniętych konkursów, nie są tym zainteresowane z uwagi na globalny 
charakter prowadzonej działalności oraz ograniczoną skłonność do ryzyka finansowania 
młodych, innowacyjnych i regionalnych przedsiębiorstw. Inicjatywa JEREMIE w naszym 
kraju wdrażana jest w pięciu województwach na szczeblu regionalnym, co oczywiście ma 
przełożenie na produkty i ich regionalny charakter, czym banki sieciowe nie są obecnie 
zainteresowane. Wydaje się jednak, iż regionalizm Inicjatywy powinien zostać zachowa-
ny, ale z pewnymi unifikacjami produktowymi. Nie wszystkie komercyjne banki sieciowe 
zrezygnowały obecnie z uczestnictwa w Inicjatywie. Największe nie uczestniczą w niej 
bezpośrednio, gdyż ściśle współpracują z funduszami poręczeń kredytowych. Taka posta-
wa wydaje się zrozumiała w szczególności w obawie przed „kanibalizmem” produktowym. 
Aby nie konkurować o poręczenia z funduszami, wolą z nimi współpracować i korzystać 
z ich poręczeń w procesie kredytowania.

11 Forum Inwestycyjne Amber zorganizowane przez Sieć Aniołów Biznesu Amber odbyło się w Szcze-
cinie w dniach 23–24 listopada 2011 r.



222 Przemysław Pluskota 

Na obecny stan Inicjatywy JEREMIE wpływ mają również inne, bardziej konkuren-
cyjne programy, których celem jest aktywne wspieranie mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw. Przykładem jest Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji na 
lata 2007–2013 (CIP), w którym aktywną rolę odgrywa Europejski Fundusz Inwestycyjny. 
Istotą programu CIP jest również współpraca z pośrednikami finansowymi (np. fundusza-
mi poręczeń kredytowych, firmami leasingowymi), którzy aktywnie będą wspierać przed-
siębiorców. Najważniejszą kwestią są zdecydowanie korzystniejsze warunki otrzymania 
wsparcia przez przedsiębiorcę, wielokrotnie bezpłatne. Zarówno Inicjatywa JEREMIE, jak 
i Program CIP są pomysłami instytucji ściśle ze sobą powiązanych kapitałowo (EBI i EFI), 
ich konkurencyjność jest inna, z korzyścią dla tego drugiego. 

Wydaje się, że oba programy mogą i powinny przynieść wymierne korzyści, w szcze-
gólności ostatecznym beneficjentom, lecz ich zasady wspierania przedsiębiorstw powinny 
być podobne. W obecnej sytuacji może dojść do konkurencji, co może odbić się na efek-
tywności i wykorzystaniu środków, a w ostatecznym rozrachunku wsparcie nie dotrze do 
przedsiębiorców w optymalnym wymiarze. Sporo do zrobienia jest również na szczeblu 
Komisji Europejskiej, aby wsparcie było komplementarne, a nie substytucyjne.

THE JEREMIE INITIATIVE IN FINANCING OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Summary

In the current programming period the European Commission decided to use financial engi-
neering to support the sector of micro, small and medium-sized enterprises. The JEREMIE initiative 
(Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) offers EU Member States the oppor-
tunity to use part of their European Funds to finance micro, small and medium sized enterprises, 
through the national or regional Managing Authorities. This initiative was developed by the European 
Commission, the European Investment Fund and the European Investment Bank. The JEREMIE 
Holding Fund can provide SME financial instruments including guarantees, co-guarantees, equity 
guarantees, micro loans, venture capital, Business Angel, investment in Technology Transfer Funds, 
through Holding Fund. 

Translated by Przemysław Pluskota
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WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ MSP 
W POLSCE W LATACH 2001–2010

Wprowadzenie

Wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej po roku 1989 stworzyło możliwości 
i szanse na rozwój przedsiębiorczości, której efektem był wzrost liczby nowo powstałych 
firm z sektora MSP. Małe i średnie przedsiębiorstwa wpływają korzystnie na konkurencyj-
ność i stanowią istotne źródło wzrostu gospodarczego. Odgrywają one również ważną rolę 
w rozwoju poszczególnych regionów, ponieważ pozwalają efektywniej wykorzystywać ich 
wewnętrzny, lokalny potencjał. W literaturze przedmiotu znaczenie MSP w gospodarce 
oceniane jest w dwojaki sposób, a mianowicie poprzez przesłanki jakościowe oraz ilościo-
we. Przesłankami jakościowymi są szczególne cechy tego sektora, natomiast do drugiej 
grypy należą wskaźniki ekonomiczne, które określają potencjał ekonomiczny1.

Wydaje się, że z powodu roli, jaką pełnią w gospodarce, niezbędne jest zapewnienie 
im możliwości funkcjonowania i przede wszystkim rozwoju. Przykładem oddziaływania 
państwa na sektor MSP jest pomoc publiczna, która opiera się na interweniowaniu państwa, 
w określonych granicach, w gospodarkę tak, aby nie zostały naruszone prawa rynku przy 
jednoczesnym zachowaniu warunków konkurencyjności2. Pomoc publiczna w Polsce jest 
oferowana przez organy administracji publicznej oraz inne podmioty dysponujące środka-
mi publicznymi. Pomoc ta w związku z przystąpieniem Polski do struktur unijnych została 
dostosowana do prawa europejskiego i zarówno wielkość, jak i kierunki udzielanej pomocy 
podlegają kontroli organów UE. 

Celem artykułu jest przedstawienie stopnia wykorzystania środków z pomocy pub-
licznej przez mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa w Polsce. Przedmiotem ana-
lizy jest ogólna wartość pomocy publicznej (z uwzględnieniem wielkości beneficjenta) oraz 

1 A. Skowronek-Mielczarek, Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, „Opracowania i monografie” nr 499, Warszawa 2002, s. 34.

2 B. Filipiak, Wpływ pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw na wzrost ich konku-
rencyjności, w: Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora 
MSP, red. B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa 2006, s. 97.
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udział wartości pomocy w PKB. Ponadto przedstawiono wartość pomocy ze względu na 
jej rodzaj oraz poszczególne instrumenty. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane po-
chodzące z raportów o pomocy publicznej w Polsce udzielanej przedsiębiorcom w latach 
2001–2010 opracowywanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

1. Istota i formy pomocy publicznej dla MSP

Zgodnie z art. 107 (były 87) ust. 1 Traktatu3 pomoc przyznawana przez państwo 
członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłó-
ca lub grozi naruszeniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub 
produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim 
wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. To oznacza, że pomoc 
publiczna jest to pomoc ze strony państwa na rzecz wspierania wybranych przedsiębiorstw 
lub też produkcji określonych towarów, które stanowią korzyść ekonomiczną dla benefi-
cjenta4. Pomocą publiczną jest transfer zasobów, który może być przypisany władzy pub-
licznej, o ile spełnione są łącznie następujące warunki5: 

‒ transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu na warun-
kach korzystniejszych niż rynkowe, 

‒ transfer ten jest selektywny – uprzywilejowuje określone podmioty lub wytwarza-
nie określonych dóbr; selektywność może wynikać z przynależności przedsiębior-
cy do określonego sektora, prowadzenia działalności na określonym terytorium 
bądź z faktu realizacji przez przedsiębiorstwo horyzontalnych celów, np. restruk-
turyzacja, badanie i rozwój, ochrona środowiska,

‒ w efekcie tego transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji, 
‒ transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.
Ogólny zakaz udzielania pomocy publicznej nie ma charakteru bezwzględnego, po-

nieważ prawo wspólnotowe uznaje za dopuszczalną pomoc, która jest udzielana w pewnych 
wyjątkowych okolicznościach. Organem, w którego kompetencji pozostaje uznanie pomocy 
za dopuszczalną (lub niedopuszczalną), jest Komisja Europejska, co wynika z przepisów 
art. 88 TWE. Komisja ta może wykonywać tę kompetencję na dwa sposoby: 

‒ poprzez ocenę środka pomocowego zgłoszonego przez państwo członkowskie, 
‒ poprzez wydanie rozporządzenia, które uznaje określone środki pomocowe za 

zgodne ze wspólnym rynkiem.

3 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 83/47, 
30.03.2010.

4 B. Walczak, Instrumenty pomocy publicznej dla MŚP, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, 
Szczecin 2011, s. 250.

5 Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa, marzec 2008, s. 7.
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Formy udzielania pomocy publicznej bezpośrednio wynikają ze wspólnotowych ure-
gulowań i znajdują odzwierciedlenie w krajowych programach pomocowych, które stano-
wią podstawę udzielenia pomocy publicznej. W prawie wspólnotowym oraz polskim roz-
różnia się, ze względu na cel udzielenia pomocy, trzy jej formy: pomoc horyzontalną, 
regionalną oraz sektorową.

Pomoc horyzontalna ma na celu pobudzenie aktywności gospodarczej MSP oraz 
podniesienie ich konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania na jednolitym rynku we-
wnętrznym. Jest udzielana na badania i rozwój, na szkolenia, zatrudnienie, ochronę środo-
wiska, na ogólną pomoc inwestycyjną, ale również jest przeznaczana na restrukturyzację 
przedsiębiorstw. 

Pomoc regionalna jest przeznaczona na wyrównywanie poziomu gospodarczego po-
między poszczególnymi regionami państw Unii Europejskiej. Stanowi podstawowy rodzaj 
pomocy publicznej udzielanej w ramach programów operacyjnych. Warunkiem otrzymania 
przez beneficjenta tego typu pomocy jest prowadzenie przez niego działalności gospodar-
czej na określonym obszarze, który charakteryzuje się np. wysoką stopą bezrobocia. Pomoc 
ta jest skierowana na dofinansowywanie działań inwestycyjnych (initial investments) oraz 
na tworzenie miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami. Podstawą udzielenia tej for-
my pomocy jest opracowanie przez państwo członkowskie mapy regionów, która określa 
obszary, na których można przyznawać pomoc regionalną. W Polsce dopuszczalną wyso-
kość pomocy dla każdego regionu kraju określa Mapa pomocy regionalnej i od 1 stycznia 
2007 roku w Polsce obowiązuje Mapa pomocy regionalnej na lata 2007–2013. Zgodnie 
z Mapą, podstawowa maksymalna intensywność regionalnej pomocy publicznej (wyrażony 
w procentach udział pomocy w kosztach kwalifikujących się do objęcia tą pomocą) wynosi6:

‒ 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, war-
mińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, 
lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego,

‒ 40% – na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomor-
skiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 
2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazo-
wieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy,

‒ 30% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od 
dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na obszarze należącym do woje-
wództwa mazowieckiego.

Pomoc sektorowa skierowana jest do określonych gałęzi gospodarki, które mają prob-
lemy strukturalne związane z nadmiernym zatrudnieniem bądź też posiadają nadwyżkę 
mocy produkcyjnych (np. sektor stoczniowy, górniczy, motoryzacyjny). Pomoc ta może 
mieć charakter7:

6 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.
7 Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

maj 2008, s. 9.
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Tabela 1

Wybrane programy realizowane w ramach pomocy regionalnej

Numer 
programu 
pomoco-

wego

Nazwa programu pomocowego Podstawa prawna
Podmiot 

udzielający 
pomocy

XR18/2007 Program pomocowy w zakresie 
regionalnej pomocy publicznej 
na niektóre inwestycje w ochronie 
środowiska

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 22 grudnia 2006 r. 
w sprawie ustanowienia pro-
gramu pomocowego w zakresie 
regionalnej pomocy publicznej 
na niektóre inwestycje w ochro-
nie środowiska

Fundusze 
ochrony 
środowiska

XR98/2007 Program pomocy regionalnej 
udzielanej przedsiębiorcom prowa-
dzącym działalność gospodarczą 
w specjalnych strefach ekonomicz-
nych na podstawie zezwolenia 
wydanego po 1.01.2007 r.

Ustawa z dnia 20.10.1994 r. 
o specjalnych strefach ekono-
micznych

Urzędy skar-
bowe

XR185/2007 Rozporządzenie Rady Mini-
strów z 23.07.2007 r. w sprawie 
udzielania przez gminy zwolnień 
od podatku od nieruchomości 
stanowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną

Art. 20d ust. 1 Ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych

Wójt, 
burmistrz 
(prezydent 
miasta)

XR61/2008 Program pomocy regionalnej 
na wspieranie nowych inwestycji 
dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków

Art. 43 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (DzU nr 249, 
poz. 2104, z późn. zm.) oraz 
Uchwała Rady Miasta Krakowa 
nr XVIII/224/07 z dnia 4 lipca 
2007 r. w sprawie przyjęcia 
Programu pomocy regionalnej 
na wspieranie nowych inwesty-
cji dla przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodar-
czą na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków, przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków (Dziennik 
Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 lipca 
2007 r., nr 559, poz. 3717).

Prezydent 
Miasta Kra-
kowa

Źródło:  opracowanie własne.
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‒ ochronny – nastawiony na restrukturyzację lub utrzymanie sektora poprzez ogra-
niczenie przyrostu produkcji,

‒ stymulujący – w przypadku, gdy sektor nie jest w stanie poradzić sobie w oparciu 
o własne środki z rosnącym popytem na produkty.

Obecnie w Polsce są wspierane dwa sektory, a mianowicie przemysł stoczniowy oraz 
górnictwo węgla. Zasady pomocy publicznej kierowanej do przemysłu stoczniowego regu-
lują zasady ramowe dotyczące pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego, które obowią-
zywały do 31 grudnia 2008 roku (KE zaproponowała przedłużenie obowiązywania ww. za-
sad w obecnym kształcie do dnia 31 grudnia 2011 r.). Natomiast zasady pomocy publicznej 
kierowanej do sektora górnictwa węgla reguluje rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 
z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (rozporządze-
nie obowiązywało do 31 grudnia 2010 r.).

Szczególnym rodzajem pomocy publicznej jest pomoc de minimis8. Zgodnie z przepi-
sami, pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro (100 tys. euro dla sek-
tora transportu drogowego) nie podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej, ponieważ według 
obowiązujących przepisów nie narusza stanu konkurencji na rynku wspólnotowym. Zasada 
de minimis nie ma zastosowania w przetwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów 
rolnych, ponadto przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia na zakup pojazdów9. 

Pomoc ta podlega obowiązkom sprawozdawczym i kontrolnym przez organ monito-
rujący udzielenie takiego typu pomocy10. Jeśli otrzymana pomoc publiczna zostanie uznana 
przez Komisję Europejską za „niezgodną ze wspólnym rynkiem” bądź też zostanie wy-
korzystana przez przedsiębiorcę niezgodnie z przeznaczeniem, podlega wraz z odsetkami 
zwrotowi do organu lub podmiotu, który tej pomocy udzielił11.

2. Instrumenty pomocy publicznej

Instrumenty pomocy publicznej dla celów sprawozdawczych grupowane są według 
4 grup, oznaczonych literami A, B, C i D w zależności od źródła pochodzenia środków 
pomocowych (odpowiednio z budżetu lub kosztem uszczuplenia wpływów budżetowych). 
Kolejnym literom przypisane są cyfry 1 lub 2. Grupa ostatnia, oznaczona literą E, zawiera 

8 Pomoc de minimis w prawie polskim reguluje ustawa o postępowaniu dotyczącym pomocy publicz-
nej oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń 
o pomocy de minimis. Zagadnienia te reguluje również rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 (dawne 87 i 88) Traktatu do pomocy de minimis.

9 Rozporządzenie KE obowiązuje w tym zakresie do końca 2013 r.
10 W. Afryka, A. Chmielewski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła 

Mazowiecka, Wydawnictwo M.M., Pruszków 2005, s. 204. 
11 Procedurę postępowania w tych przypadkach określają przepisy rozdziału III rozporządzenia Rady 

(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu 
WE oraz przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, DzU 2007, nr 59, poz. 404.
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formy pomocy, których nie można przyporządkować do grup poprzednich. Do poszczegól-
nych grup zaliczono następujące formy pomocy12:

I.  Grupa A – obejmuje dotacje i ulgi podatkowe:
1)  do A1 zalicza się: dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 

(bezpośrednio dla przedsiębiorców), inne wydatki związane z funkcjonowaniem 
jednostek budżetowych lub realizacja ich zadań statutowych, refundacje;

2)  do A2 zalicza się: zwolnienie z podatku, odliczenie od podatku lub zmniejszenie 
powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, obni-
żenie wysokości opłaty bądź zwolnienie z opłaty, zaniechanie poboru podatku 
bądź opłaty, umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub umorzenie 
odsetek od zaległości podatkowej, umorzenie opłaty i odsetek za zwłokę z tytu-
łu opłaty (składki, wpłaty), umorzenie opłaty prolongacyjnej i kar, oddanie do 
korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samo-
rządu terytorialnego i ich związków na warunkach korzystniejszych dla przed-
siębiorcy od oferowanych na rynku, zbycie mienia będącego własnością Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na warunkach 
korzystniejszych od oferowanych na rynku.

II.  Grupa B to subsydia kapitałowo-inwestycyjne:
1)  do B1 zalicza się wniesienie kapitału do spółki;
2)  do B2 zalicza się konwersja wierzytelności na akcje lub udziały.

III.  Grupa C to tak zwane miękkie kredytowanie:
1) do C1 zalicza się pożyczki, kredyty preferencyjne, dopłaty do oprocentowania 

kredytów bankowych (dla banków) oraz pożyczki warunkowo umorzone;
2)  do C2 zalicza się odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku lub zale-

głości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, odroczenie lub rozłożenie na 
raty płatności opłaty (składki, wpłaty), odroczenie lub rozłożenie na raty płatno-
ści kary, rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych, rozłożenie na raty odsetek.

IV.  Grupa D obejmuje gwarancje:
1) grupa D1 to poręczenia i gwarancje kredytowe.

V.  Grupa E obejmuje pozostałą pomoc, która nie została zakwalifikowana do żadne-
go z powyższych działów, np. rekompensata z tytułu dobrowolnego rozwiązania 
umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. 

3. Pomoc publiczna w Polsce w latach 2001–2010 

Idea pomocy publicznej sprowadza się do zachęcania beneficjentów do określonych 
zachowań (tj. do realizacji konkretnych projektów), które są pożądane z punktu widzenia 
celów polityki władz danego kraju wspólnotowego. W Polsce w roku 2010 około 850 orga-

12 Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, UOKiK, Warszawa 2011, s. 7.
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nów udzieliło pomocy publicznej, z której skorzystało około 90 tys. beneficjentów13. Ogólną 
wartość udzielonej pomocy publicznej w Polsce w latach 2001–2010 prezentuje tabela 2.

Tabela 2

Wartość udzielonej pomocy publicznej w Polsce w latach 2001–2010

Lata Wartość udzielonej pomocy 
(mln zł)

Udział wartości pomocy w PKB 
(%)

2001 11 194,8 1,50
2002 10 277,6 1,30
2003 28 627,50 3,50
2004 16 400,6 1,90
2005 4 795,1 0,50
2006 5 875,6 0,60
2007 6 549,5 0,60
2008 14 383,1 1,13
2009 19 173,4 1,43
2010 24 087,3 1,70

Źródło:  opracowanie na podstawie Raportów o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w latach 
2001–2010, UOKiK.

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że wartość udzielonej pomocy oraz udział 
w PKB w analizowanym okresie podlegały znacznym wahaniom. W 2001 roku wartość po-
mocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom wyniosła 11 194,8 mln zł, co stanowiło 1,5% 
PKB, natomiast w 2010 roku 24 087,3 mln zł, co stanowiło 1,7% PKB. 

Znaczny wzrost pomocy publicznej nastąpił w 2003 roku, kiedy to ogólna wartość 
pomocy publicznej była większa o 18 349,9 mln zł od pomocy udzielonej w 2002 roku. 
Wzrost ten wynikał przede wszystkim z ponaddziesięciokrotnego wzrostu wartości udzie-
lonej pomocy sektorowej. Udział pomocy publicznej ze względu na jej przeznaczenie został 
przedstawiony na rysunku 1.

W analizowanym okresie można zaobserwować malejący udział pomocy publicznej 
w ramach pomocy horyzontalnej. Pomoc horyzontalna udzielona w 2001 roku stanowiła 
33% ogólnej wartości pomocy publicznej udzielonej w 2001 roku. Prawie jedna czwarta 
ogólnej wartości pomocy udzielonej w 2001 roku stanowiła pomoc sektorowa 2700,3 mln zł 
(24,9%), a pomoc regionalna stanowiła 0,4% ogółu udzielonej pomocy. W latach 2002 i 2003 
(zgodnie z przyjętym na szczycie w Sztokholmie zobowiązaniem państw członkowskich) 
nastąpiło zmniejszenie ogólnej wartości pomocy sektorowej, przez co jej udział również 
zmalał na rzecz pomocy horyzontalnej. Wartość udzielonej pomocy horyzontalnej w roku 
2004 była prawie dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej i jej udział w ogólnej wartości po-
mocy wyniósł 50,5% w stosunku do 10,0% w 2003 roku. 

13 Raport o pomocy publicznej..., s. 5.
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Źródło: opracowanie na podstawie Raportów o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w latach 
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Źródło:  opracowanie na podstawie Raportów o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w latach 
2001 2010...

W 2004 roku w porównaniu z 2003 rokiem należy również wskazać na wzrost w wiel-
kości udzielonej pomocy sektorowej z 2819,0 mln zł w 2004 roku do 20 053,2 mln zł w 2003 
roku, przez co udział w 2004 roku wyniósł 32% w porównaniu z 2,7% w 2003 roku. Tak 
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duża różnica wynikała głównie z pomocy, która została udzielona w roku 2003 na restruk-
turyzację górnictwa węgla kamiennego – ok. 17,5 mld zł, oraz na restrukturyzacje sektora 
hutnictwa żelaza i stali – 2,1 mld zł14.

Tabela 3

Wartość udzielonej pomocy w podziale na grupy sprawozdawcze w latach 2001–2010 (mln zł)

Lata
A B C D E

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1
2001 2 860,5 3 468,4 19,3 0,4 1 680,8 591,9 1 802,4 771,1
2002 3 888,7 2 769,4 25,2 1,9 454,8 732 2 244,8 160,8
2003 2 619,2 18 723,3 135,1 1 253,7 1 001,9 2 198,8 1 537,3 886,4

 2004* 2 189,4 4 412,7 1 123,4 268 257,7 46,6 511,4 0
2005 2 811,9 649,4 0 0 93,9 18,2 72,7 0
2006 3 502,4 855,7 8 0 93,3 9,2 0 0
2007 3 644,1 1 102,1 10,4 0 66,5 0,3 0 23,8
2008 7 338,8 2 042,1 33,4 0 123,2 224,9 0 1 759,3
2009 11 323,2 2 418,2 18,4 0 191,6 0,3 0,1 2 135,3
2010 16 447,9 2 949,4 190,2 0 338,4 0,2 4,7 1 304,7

* Dane nie uwzględniają pomocy w transporcie.

Źródło:  opracowanie na podstawie Raportów o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w latach 
2001–2010...
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14 Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, UOKiK, Warszawa 2005, s. 13.
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Najczęściej stosowane instrumenty w badanym okresie należały do grupy A – dotacje 
i ulgi podatkowe. Porównując formy udzielania pomocy publicznej w latach 2001–2010, 
można ponadto zauważyć przyrost wartości pomocy w grupie:

‒ B2 (konwersja wierzytelności na akcje lub udziały) i C2 (odroczenie lub rozłoże-
nie na raty płatności – wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniósł 328,9%) 
w 2003 r.,

‒ B1 (wniesienie kapitału) w latach 2002–2004.
Z pomocy publicznej mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MSP. Prawo wspól-

notowe dzieli grupę małych i średnich przedsiębiorstw na mikro, małych i średnich przed-
siębiorców. Zakwalifikowanie przedsiębiorcy do wskazanych grup jest uzależnione od licz-
by zatrudnianych osób oraz od obrotu i całkowitego bilansu rocznego. Analizując udział 
poszczególnych grup przedsiębiorców można stwierdzić, że pozycja MŚP jest gorsza w sto-
sunku do dużych przedsiębiorstw, których udział w wartości otrzymanej pomocy publicz-
nej w badanym okresie wynosił ponad 50%.

Podsumowanie

Celem artykułu było przedstawienie stopnia wykorzystania pomocy publicznej w la-
tach 2001–2010 przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce. Na podstawie analizy da-
nych sformułowano następujące wnioski:

‒ wzrastała wartość nominalna udzielonej pomocy publicznej w latach 2001–2010,
‒ struktura pomocy publicznej z roku 2004 jest najbardziej zbliżona do optymalnej 

struktury pomocy przyjętej przez Strategię Lizbońską,
‒ stopniowo malało wsparcie w ramach pomocy horyzontalnej, przy jednoczesnym 

wzroście udziału pomocy regionalnej (wzrost ten wynikał między innymi z powo-
du rosnącej wartości zwolnień podatkowych, z których korzystali przedsiębiorcy 
działający na terenie specjalnych stref ekonomicznych),

‒ wśród form pomocy dominowały te, które zaliczone są do grupy A (dotacje oraz 
zwolnienia podatkowe i funduszowe); kolejną, częściej stosowaną formą pomocy 
było tzw. miękkie kredytowanie (grupa C), natomiast pozostałe formy odgrywały 
mniejszą rolę (z wyjątkiem poręczeń (grupa D1) w latach 2001 i 2002),

‒ analizując wielkość udzielonej pomocy ze względu na rodzaj beneficjenta, nale-
ży stwierdzić, że grupą beneficjentów, która wykorzystuje ponad połowę środków 
z pomocy publicznej, są duże przedsiębiorstwa. 

Z dokumentu Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013 przygo-
towanego przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że do 2013 roku rząd wesprze rozwój 
małych i średnich przedsiębiorstw kwotą blisko 1,2 mld zł, z czego prawie 41% tej kwoty 
przeznaczone zostanie na nowe inwestycje i tworzenie miejsc pracy w regionach, nato-
miast 43% zostanie udzielone firmom (m.in. na badania i rozwój, szkolenia oraz inwestycje 
w ochronę środowiska).
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USE OF PUBLIC AID BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND 
IN YEARS 2001–2010

Summary

The aim of article is to discuss issues related to public aid offered to micro, small and me-
dium sized enterprises in Poland. The value of public aid (including the size of the beneficiary) and 
the share value in 2001–2010 GDP has been presented in the paper. The paper also attempts to show 
different kinds of public aid taking into account its instruments and kinds. The analysis was based 
on data from the Reports of state aid granted to entrepreneurs in Poland in 2001–2010 developed by 
the Office of Competition and Consumer Protection.

Translated by Anna Rosa
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Wprowadzenie

Decyzje dotyczące kształtowania struktury majątku i źródeł jego finansowania stano-
wią istotne zagadnienie w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wielkość oraz 
struktura majątku uwarunkowane są przede wszystkim profilem działalności przedsiębior-
stwa. Z uwagi na specyfikę działalności przedsiębiorstw rolniczych istotną rolę w struktu-
rze aktywów odgrywają trwałe składniki majątku, które są niezbędne do realizacji procesu 
produkcji. Z kolei struktura kapitału uzależniona jest w szczególności od preferencji właś-
cicieli przedsiębiorstwa oraz dostępności poszczególnych źródeł finansowania. 

Podstawowym celem pracy jest analiza i ocena zmian w strukturze majątkowo-kapi-
tałowej mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2002–2009. 

1. Źródła danych i metodyka badań

Badaniom poddane zostały mikroprzedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, które w latach 
2002–2009 prowadziły rachunkowość rolną. W pracy wykorzystano dane empiryczne doty-
czące towarowych indywidualnych gospodarstw rolnych, pochodzące z Polskiego FADN1. 
Badania przeprowadzono, przyjmując jako kryterium klasyfikacyjne wielkość ekonomicz-
ną gospodarstwa rolnego, która określana jest na podstawie sumy wartości standardowych 

* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. Projekt pt. Wzrost i alokacja 
aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Po-
morza Środkowego. Umowa nr 3577/B/H03/2011/40.

1 FADN (Farm Accountancy Data Network) jest europejskim systemem zbierania danych rachunko-
wych z gospodarstw rolnych. W Polsce obsługuje system oraz nadzór nad tym systemem sprawuje Insty-
tut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. FADN gromadzi 
dane dotyczące gospodarstw towarowych, które mają zasadniczy udział w tworzeniu wartości dodanej rol-
nictwa. Za takie uznaje się gospodarstwa rolne, które mieszczą się w grupie gospodarstw wytwarzających 
w danym regionie FADN lub kraju członkowskiego co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki 
bezpośredniej.
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nadwyżek bezpośrednich2 wszystkich rodzajów działalności, które występują w danym 
gospodarstwie. Parametrem, który służy do określania wielkości ekonomicznej tych pod-
miotów, jest Europejska Jednostka Wielkości (ESU – European Size Union). Jedno ESU 
odpowiada równowartości 1200 euro. Według tego kryterium wyróżnia się gospodarstwa: 
bardzo małe (<4 ESU), małe (4 = <8 ESU), średnio małe (8 = <16 ESU), średnio-duże 
(16 = <40 ESU), duże (40 = <100 ESU), bardzo duże (> = 100 ESU). 

Tabela 1

Nakłady pracy w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych w Polsce w latach 2002–2009 
według wartości przeciętnych z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego 

Lata Nakłady pracy
Bardzo 
małe Małe Średnio 

małe
Średnio 

duże Duże Bardzo 
duże 

nakłady pracy ogółem w AWU, nakłady pracy własnej w FWU

2002
ogółem 0,943 1,261 1,682 1,913 3,133 b.d.
w tym pracy własnej 0,917 1,199 1,482 1,561 1,609 b.d.

2003
ogółem 1,104 1,288 1,686 2,035 2,878 b.d.
w tym pracy własnej 1,073 1,244 1,545 1,690 1,705 b.d.

2004
ogółem 1,346 1,639 1,937 2,263 3,187 6,874
w tym pracy własnej 1,284 1,541 1,754 1,861 1,970 1,792

2005
ogółem 1,346 1,599 1,913 2,273 3,515 9,545
w tym pracy własnej 1,293 1,530 1,751 1,851 1,919 1,786

2006
ogółem 1,322 1,645 1,940 2,264 3,122 8,681
w tym pracy własnej 1,275 1,529 1,740 1,852 1,926 1,843

2007
ogółem 1,347 1,615 1,903 2,175 2,952 7,757
w tym pracy własnej 1,267 1,497 1,709 1,834 1,945 1,862

2008
ogółem 1,350 1,650 1,910 2,197 2,923 7,650
w tym pracy własnej 1,274 1,518 1,711 1,849 1,962 1,860

2009
ogółem 1,330 1,654 1,904 2,158 2,809 6,980
w tym pracy własnej 1,270 1,522 1,705 1,845 1,957 1,899

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych FADN3.

2 Standardowa nadwyżka bezpośrednia (SGM – Standard Gross Margin) – jest nadwyżką wartości 
produkcji danej działalności rolniczej nad wartością kosztów bezpośrednich w przeciętnych dla danego 
regionu warunkach produkcji. Do obliczeń przyjmowane są średnie z trzech lat odpowiedniego okresu, na 
podstawie uśrednionych danych rocznych z danego regionu tak, by wyeliminować wpływ zmian produkcji 
lub cen produktów i środków produkcji. M. Bocian, B. Malanowska, Wyniki standardowe uzyskane przez 
indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I. Wyniki stan-
dardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, 
Warszawa 2011, s. 8.

3 Dane za lata 2002 i 2003 nie obejmują gospodarstw bardzo dużych, ponieważ zbiór liczył mniej niż 
15 gospodarstw, w związku z tym dane nie zostały dopuszczone do publikacji. Uwaga dotyczy wszystkich 
wykresów oraz tabel zaprezentowanych w artykule. 
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W pracy przyjęto definicję przedsiębiorstwa rolniczego zaproponowaną przez Ziętarę, 
zgodnie z którą stanowi ono jednostkę gospodarczą wyodrębnioną pod względem organiza-
cyjnym, ekonomicznym oraz prawnym, która wytwarza produkty i usługi rolnicze w celu 
ich sprzedaży4. Na podstawie powyższego towarowe indywidualne gospodarstwa rolne, 
które prowadzą produkcję z przeznaczeniem na sprzedaż, można określić mianem przed-
siębiorstw rolniczych. Z kolei specyfika funkcjonowania indywidualnych gospodarstw 
rolnych pozwala zakwalifikować je do grupy mikroprzedsiębiorstw. Dane dotyczące śred-
niorocznego zatrudnienia w badanych gospodarstwach (tab. 1), mierzone nakładami pracy 
ogółem oraz nakładami pracy własnej5, wskazują, że charakterystyczne dla tych podmio-
tów jest średnioroczne zatrudnienie niższe niż 10 osób oraz przewaga członków rodziny 
wśród osób wykonujących pracę na rzecz gospodarstwa rolnego (z wyjątkiem gospodarstw, 
których wielkość ekonomiczna jest równa bądź wyższa niż 100 ESU) .

Przyjmując za Mądrą6, w niniejszej pracy zdefiniowano mikroprzedsiębiorstwo rolni-
cze jako towarowe gospodarstwo rolne, w którym zatrudnienie znajduje rolnik oraz człon-
kowie jego rodziny. Wszystkie dane prezentowane w pracy są wartościami przeciętnymi dla 
danej grupy gospodarstw rolnych.

2. Wartość i struktura majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych

Majątek, który znajduje się w dyspozycji przedsiębiorstw w określonym czasie, może 
zostać sklasyfikowany w dwie podstawowe grupy: majątek trwały oraz majątek obrotowy. 
Pierwsza grupa dotyczy tych składników aktywów, które zaangażowane są w działalność 
przedsiębiorstwa na okres dłuższy niż jeden cykl produkcyjny i stanowią potencjał wytwór-
czy danego podmiotu. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że wyposażenie przed-
siębiorstwa w środki trwałe jest istotnym czynnikiem determinującym wysokość dochodów 
uzyskiwanych z prowadzonej działalności rolniczej7. Drugą grupę stanowią aktywa obroto-
we, które podlegają permanentnym przekształceniom i są wykorzystywane podczas danego 
cyklu produkcyjnego. Specyfiką przedsiębiorstw rolniczych są zazwyczaj dłuższe cykle 

4 W. Ziętara, Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, 
SERIA G, tom 96, zeszyt 4, 2009, s. 269.

5 Nakłady pracy ogółem obejmują całkowite nakłady pracy ludzkiej w ramach działalności operacyj-
nej gospodarstwa rolnego. Wyrażone są w jednostkach przeliczeniowych pracy – osobach pełnozatrudnio-
nych (AWU – Annual Work Unit). Natomiast nakłady pracy własnej dotyczą nakładów pracy w ramach 
działalności operacyjnej gospodarstwa rolnego osób nieopłaconych, głównie członków rodziny. Wyrażone 
są w osobach pełnozatrudnionych rodziny (FWU – Family Work Unit). M. Bocian, B. Malanowska, op.cit., 
s. 15.

6 M. Mądra, Czynniki wpływające na zaangażowanie zewnętrznych źródeł finansowania w strukturze 
kapitału mikroprzedsiębiorstw rolniczych, w: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. So-
biech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 142, Poznań 2010, s. 436.

7 A. Marcysiak, Oddziaływanie wartości środków trwałych na poziom i zróżnicowanie dochodu w gos-
podarstwach rolniczych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 
tom 7, zeszyt 1, 2005, s. 182–186; Z. Kołoszko-Chomentowska, Majątek trwały a dochodowe zróżnicowa-
nie gospodarstw rodzinnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 
tom 5, zeszyt 1, 2003, s. 110–114.
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produkcyjne niż w innych branżach. Optymalna relacja środków trwałych do pozostałych 
składników majątku oraz ich intensywne wykorzystanie są wyznacznikiem dochodowości 
przedsiębiorstw rolniczych8. Zmiany w przeciętnej wartości majątku ogółem badanych mi-
kroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce zaprezentowano na rysunku 1.
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Rysunek 1.  Zmiany w wartości majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2002–
2009 według wartości przeciętnych z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej gospo-
darstwa rolnego (zł)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych FADN.

Najwyższe wartości majątku w badanym okresie odnotowano w mikroprzedsiębior-
stwach rolniczych, których wielkość ekonomiczna była równa bądź przekraczała 100 ESU. 
Wyłącznie w mikroprzedsiębiorstwach bardzo małych oraz w bardzo dużych w całym ba-
danym okresie odnotowywano dodatnie tempo zmian wartości majątku w stosunku do roku 
poprzedzającego. W 2009 roku nastąpił dynamiczny wzrost badanej kategorii we wszyst-
kich grupach mikroprzedsiębiorstw rolniczych. Przyczyn tej sytuacji można upatrywać 
przede wszystkim w zmianach w sposobie wyceny gruntów własnych gospodarstwa, które 
wprowadzone zostały w 2009 roku. Wcześniej grunty te wyceniane były w sposób nor-
matywny, z kolei po wprowadzonych zmianach rolnik sam deklarował kwotę, którą byłby 
skłonny zapłacić za własną ziemię9. W tabeli 2 przedstawiono zmiany w strukturze majątku 
badanych mikroprzedsiębiorstw. 

8 W. Lizińska, Struktura zatrudnienia, wydatków inwestycyjnych i dochodów w gospodarstwach rol-
nych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom 4, zeszyt 1, 2003, 
s. 127.

9 E. Szafraniec-Siluta, Wpływ typu rolniczego na strukturę majątku gospodarstw rolnych w Polsce, 
w: Polityka ekonomiczna, red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu nr 166, Wrocław 2011, s. 720. 
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Tabela 2

Struktura majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2002–2009 
według wartości przeciętnych z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego 

Lata Aktywa
Bardzo 
małe Małe Średnio 

małe
Średnio 

duże Duże Bardzo 
duże 

%

2002
trwałe 89,84 87,89 85,83 84,24 80,69 b.d.
obrotowe 10,16 12,11 14,17 15,76 19,31 b.d.

2003
trwałe 85,16 87,18 85,04 83,38 81,33 b.d.
obrotowe 14,84 12,82 14,96 16,62 18,67 b.d.

2004
trwałe 86,22 89,81 87,36 82,09 79,64 71,90
obrotowe 13,78 10,19 12,64 17,91 20,36 28,10

2005
trwałe 86,97 85,71 84,40 83,49 81,72 77,62
obrotowe 13,03 14,30 15,60 16,51 18,28 22,38

2006
trwałe 85,91 84,30 83,38 82,44 81,10 77,09
obrotowe 14,09 15,70 16,62 17,56 18,90 22,91

2007
trwałe 85,07 83,98 83,27 82,61 81,03 78,56
obrotowe 14,93 16,02 16,73 17,39 18,97 21,44

2008
trwałe 85,83 84,16 83,66 82,94 82,18 79,89
obrotowe 14,17 15,84 16,34 17,06 17,82 20,11

2009
trwałe 91,84 90,90 90,53 90,32 89,63 87,38
obrotowe 8,16 9,10 9,47 9,68 10,37 12,62

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych FADN.

Niezależnie od wielkości ekonomicznej mikroprzedsiębiorstwa rolniczego w omawia-
nej strukturze przeważały trwałe składniki aktywów. Specyfika działalności mikroprzed-
siębiorstw rolniczych wymaga posiadania środków trwałych niezbędnych do realizacji pro-
cesu produkcji. Jednakże zbyt duży udział aktywów trwałych przyczynia się do znacznego 
unieruchomienia majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych oraz ich małej elastyczności, 
w przypadku gdyby niezbędna była zmiana profilu działalności. W literaturze przedmiotu10 
spotykany jest pogląd, że rolnicy utrzymują wysoki udział środków trwałych, gdyż w ich 
opinii świadczy to o wyższym statusie społecznym w relacji do gospodarstw, które posia-
dają mniejszy majątek. 

10 Por. L. Goraj, S. Mańko, Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rol-
nym, Difin, Warszawa 2009, s. 119; B. Gołębiewska, Struktura majątkowa i finansowanie działalności 
w gospodarstwach rolniczych o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 
nr 81, 2010, s. 244. 
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3. Źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw rolniczych

Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia kapitału zaangażowanego w działalność przed-
siębiorstwa, wyróżnia się kapitały: własne oraz zewnętrzne (zobowiązania). Wyniki badań 
wskazują, że podstawowym źródłem finansowania zewnętrznego w rolnictwie są kredyty 
bankowe, w tym kredyty preferencyjne11. Strukturę źródeł finansowania mikroprzedsię-
biorstw rolniczych w Polsce w badanym okresie zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3

Struktura źródeł finansowania mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2002–2009 
według wartości przeciętnych z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego 

Lata Źródła 
finansowania

Bardzo 
małe Małe Średnio 

małe
Średnio 

duże Duże Bardzo 
duże 

%

2002
własne 98,17 97,38 94,92 90,72 83,57 b.d.
obce 1,83 2,62 5,08 9,28 16,43 b.d.

2003
własne 98,77 96,87 93,39 87,51 79,75 b.d.
obce 1,23 3,13 6,61 12,49 20,25 b.d.

2004
własne 96,18 95,97 93,27 86,31 79,81 73,36
obce 3,82 4,03 6,73 13,69 20,19 26,64

2005
własne 96,17 95,51 92,06 86,24 77,89 74,33
obce 3,83 4,49 7,94 13,76 22,11 25,67

2006
własne 96,72 94,28 90,97 85,62 79,97 72,19
obce 3,28 5,72 9,03 14,38 20,03 27,81

2007
własne 96,54 94,62 91,27 86,19 80,72 73,63
obce 3,46 5,38 8,73 13,81 19,28 26,37

2008
własne 97,29 94,78 90,76 85,84 80,79 74,00
obce 2,71 5,22 9,24 14,16 19,21 26,00

2009
własne 98,39 96,96 95,03 91,87 88,21 84,36
obce 1,61 3,04 4,97 8,13 11,79 15,64

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych FADN.

W całym badanym okresie podstawowym źródłem finansowania badanej grupy mi-
kroprzedsiębiorstw rolniczych był kapitał własny. Taka struktura kapitału jest charaktery-
styczna dla przedsiębiorstw z sektora rolnego. Zdaniem Goraja i Mańki, sytuacja ta może 
być skutkiem obawy rolników w Polsce przed wysokim zadłużeniem, które przyczynia 

11 M. Mądra, E. Stola, Poziom kredytów i opinie rolników dotyczące kredytowania, w: Rynek finanso-
wy. Inspiracje z integracji europejskiej, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 159–161; M. Mądra, E. Stola, Struktura oraz poziom kredytów go-
spodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej 
Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 65, 2008; 
J. Gniewek, Wybrane problemy rynku kredytów rolniczych w Polsce, w: Rynek finansowy. Inspiracje z in-
tegracji..., s. 154–155.
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się do uzależnienia od woli wierzycieli oraz może przyczynić się do utraty płynności fi-
nansowej12. Natomiast Ma i Tian13 dowodzą, że w wyniku utrudnionego dostępu tej grupy 
podmiotów do zewnętrznych źródeł kapitału rolnicy zmuszeni są do finansowania dzia-
łalności kapitałem własnym. Również Pailwar, Kaur, Saxena, Nijhara14 a także Bierlen, 
Barry, Dixon i Ahrendsen15 podkreślają utrudniony dostęp rolników do kredytu. Stefko16 
wskazuje na złożoność i wielostopniowość procedur ubiegania się o kredyt jako barierę 
w korzystaniu przez rolników z zewnętrznych źródeł finansowania. Stosunkowo niewiel-
ki poziom zadłużenia gospodarstw rolnych w Polsce może być skutkiem tego, że banki 
udzielające kredytów inwestycyjnych niechętnie godzą się na uwzględnienie w inwesty-
cjach zakupu środków obrotowych związanych z pierwszym uruchomieniem produkcji17. 
Jak podkreślają Dębniewska i Tkaczuk, wzbogacenie oferty zewnętrznych źródeł finan-
sowania jest pochodną rozwoju całej gospodarki kraju, stopnia i zakresu regulacji systemu 
bankowego oraz stadium rozwojowego rynków finansowych18. W tabeli 4 zaprezentowano 
zmiany w strukturze zewnętrznych źródeł finansowania mikroprzedsiębiorstw rolniczych 
w Polsce, z uwzględnieniem kryterium czasu, na jaki zaangażowano kapitał zewnętrzny 
w działalność przedsiębiorstwa.

Uzyskane wyniki wskazują, że niezależnie od wielkości ekonomicznej dominującą 
formę finansowania zewnętrznego mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w badanym 
okresie stanowiły kredyty długo- i średnioterminowe. Podobne wyniki w zakresie kształ-
towania struktury kapitałów obcych w przedsiębiorstwach rolniczych uzyskali Bratka 
i Prauliņš19 oraz Burja i Burja20. Można przyjąć, że utrzymywanie wyższego udziału zobo-
wiązań długoterminowych w strukturze źródeł finansowania zewnętrznego pozwala przed-
siębiorstwu na minimalizację ryzyka związanego z utratą płynności finansowej. Jak dowo-

12 L. Goraj, S. Mańko, op.cit., s. 126.
13 J. Ma, G. Tian, Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: 

A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, „Frontiers of Economics in Chi-
na”, January 2006, nr 1 (1), s. 114.

14 V.K. Pailwar, J. Kaur, K. Saxena, M. Nijhara, Impact of membership of financial institutions on rural 
saving: a micro-level study, „International Business & Economics Research Journal”, October 2010, nr 9 
(10), s. 612.

15 R. Bierlen, P.J. Barry, B.L. Dixon, B.L. Ahrendsen, Credit Constraints, Farm Characteristics and the 
arm Economy: Differential Impacts on Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, „The American Journal of 
Agricultural Economics” 1998, nr 80, s. 708–709.

16 O. Stefko, Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju 
i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, „Journal of Agribusiness and 
Rural Development” 2008, nr 2 (8), s. 138.

17 L. Goraj, S. Mańko, op.cit., s. 133.
18 M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Finanse przedsiębiorstw rolniczych, Akademia Rolniczo-Techniczna 

w Olsztynie, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1997, s. 20.
19 V. Bratka, A. Prauliņš, Comparative analysis of performance of agricultural holdings In the Baltic 

States, w: 5th International Scientific Conference BUSINESS AND MANAGEMENT 2008, Vilnius Gedi-
minas Technical University, Publishing House „Technika” 2008, s. 516–517.

20 C. Burja, V. Burja, Financial analysis of the agricultural holdings viability in Romania in the Euro-
pean context, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 2010, nr 12 (1), s. 67–68.
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dzi Stefko21, umiejętne korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania może przyczynić 
się do podniesienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa rolniczego na rynku. 

4. Relacje majątkowo-kapitałowe w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych

Ocenę relacji majątkowo-kapitałowych występujących w mikroprzedsiębiorstwach 
rolniczych w Polsce przeprowadzono przy zastosowaniu następujących wskaźników ana-
lizy finansowej22: wskaźnik struktury kapitału, wskaźnik struktury majątku, wskaźnik za-

21 O. Stefko, op.cit., s. 135–143.
22 Konstrukcje wskaźników przyjętych w pracy są następujące:

wskaźnik struktury kapitału = kapitał własny/kapitał obcy,
wskaźnik struktury majątku = majątek trwały/majątek obrotowy,
wskaźnik zastosowania kapitałów własnych = kapitał własny/majątek trwały,
wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi = zobowiązania krótkoter-
minowe/majątek obrotowy,
wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej= (kapitał własny/majątek trwały)/(kapitał obcy/majątek obrotowy).
Źródło: L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2002, s. 73–74; Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Wal-

Tabela 4

Struktura zobowiązań mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2002–2009 
według wartości przeciętnych z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego 

Lata Zobowiązania
Bardzo 
małe Małe Średnio 

małe
Średnio 

duże Duże Bardzo 
duże 

%

2002
długo- i średnioterminowe 82 66 79 78 79 b.d.
krótkoterminowe 18 34 21 22 21 b.d.

2003
długo- i średnioterminowe 65 70 79 79 85 b.d.
krótkoterminowe 35 30 21 21 15 b.d.

2004
długo- i średnioterminowe 67 68 69 72 72 73
krótkoterminowe 33 32 31 28 28 27

2005
długo- i średnioterminowe 72 68 71 75 76 69
krótkoterminowe 28 32 29 25 24 31

2006
długo- i średnioterminowe 65 66 69 73 72 74
krótkoterminowe 35 34 31 27 28 26

2007
długo- i średnioterminowe 59 66 69 73 75 77
krótkoterminowe 41 34 31 27 25 23

2008
długo- i średnioterminowe 66 67 72 75 76 77
krótkoterminowe 34 33 28 25 24 23

2009
długo- i średnioterminowe 61 67 72 73 77 80
krótkoterminowe 39 33 28 27 23 20

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych FADN.
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stosowania kapitałów własnych, wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami 
krótkoterminowymi oraz wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej. W tabeli 5 przedstawiono 
przeciętne wartości tych wskaźników dla mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce w ba-
danym okresie.

Tabela 5

Wybrane relacje majątkowo-kapitałowe w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych w Polsce 
w latach 2002–2009 według wartości przeciętnych z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej 

gospodarstwa rolnego (%)

Typ produkcji Rok
Wskaźnik 
struktury 
kapitału

Wskaźnik 
struktury 
majątku

Wskaźnik 
zastosowania 

kapitałów 
własnych

Wskaźnik pokrycia 
aktywów obroto-
wych zobowiąza-

niami krótkotermi-
nowymi

Wskaźnik 
ogólnej 
sytuacji 

finansowej

1 2 3 4 5 6 7

Bardzo małe 
(<4 ESU)

2002 53,60 8,84 1,09 0,032 6,06
2003 80,32 5,74 1,16 0,029 13,99
2004 25,16 6,26 1,12 0,092 4,02
2005 25,13 6,68 1,11 0,082 3,76
2006 29,47 6,10 1,13 0,082 4,83
2007 27,88 5,70 1,13 0,094 4,89
2008 35,84 6,06 1,13 0,066 5,92
2009 61,05 11,25 1,07 0,077 5,43

Małe 
(4 = <8 ESU)

2002 37,20 7,26 1,11 0,073 5,12
2003 30,94 6,80 1,11 0,074 4,55
2004 23,82 8,81 1,07 0,126 2,70
2005 21,27 6,00 1,11 0,101 3,55
2006 16,49 5,37 1,12 0,124 3,07
2007 17,59 5,24 1,13 0,116 3,36
2008 18,15 5,31 1,13 0,110 3,42
2009 31,92 9,99 1,07 0,110 3,20

Średnio małe 
(8< = 16 ESU)

2002 18,67 6,06 1,11 0,076 3,08
2003 14,14 5,68 1,10 0,094 2,49
2004 13,87 6,91 1,07 0,166 2,01
2005 11,59 5,41 1,09 0,148 2,14
2006 10,08 5,02 1,09 0,167 2,01
2007 10,45 4,98 1,10 0,162 2,10
2008 9,82 5,12 1,08 0,158 1,92
2009 19,12 9,55 1,05 0,149 2,00

czak, Difin, Warszawa 2007, s. 353–354; M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według stan-
dardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 74.
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1 2 3 4 5 6 7

Średnio duże 
(16 = <40 ESU)

2002 9,77 5,34 1,08 0,130 1,83
2003 7,01 5,02 1,05 0,157 1,40
2004 6,31 4,58 1,05 0,213 1,38
2005 6,27 5,06 1,03 0,211 1,24
2006 5,95 4,69 1,04 0,217 1,27
2007 6,24 4,75 1,04 0,215 1,31
2008 6,06 4,86 1,03 0,207 1,25
2009 11,30 9,33 1,02 0,222 1,21

Duże 
(40 = <100 ESU)

2002 5,08 4,18 1,04 0,178 1,22
2003 3,94 4,36 0,98 0,161 0,90
2004 3,95 3,91 1,00 0,277 1,01
2005 3,52 4,47 0,95 0,292 0,79
2006 3,99 4,29 0,99 0,292 0,93
2007 4,19 4,27 1,00 0,253 0,98
2008 4,20 4,61 0,98 0,258 0,91
2009 7,48 8,65 0,98 0,259 0,87

Bardzo duże 
(> = 100 ESU)

2004 2,75 2,56 1,02 0,252 1,08
2005 2,90 3,47 0,96 0,351 0,84
2006 2,60 3,36 0,94 0,311 0,77
2007 2,79 3,66 0,94 0,283 0,76
2008 2,85 3,97 0,93 0,292 0,72
2009 5,39 6,93 0,97 0,246 0,78

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych FADN.

Wskaźnik struktury kapitału obrazuje relację pomiędzy kapitałem własnym a obcy-
mi źródłami finansowania. Im wyższą wartość przyjmuje, tym większą niezależnością fi-
nansową charakteryzuje się dane przedsiębiorstwo. Ponadto jeśli wartość wskaźnika jest 
wyższa bądź równa jeden, w przedsiębiorstwie przestrzegana jest tzw. złota reguła finan-
sowania, zgodnie z którą majątek przedsiębiorstwa powinien być w połowie finansowany 
kapitałem własnym, gdyż zadłużenie przedsiębiorstwa w stopniu wyższym niż 50% jest 
sytuacją niekorzystną23. Najwyższe wartości wskaźnika struktury kapitału odnotowano dla 
mikroprzedsiębiorstw bardzo małych oraz małych. Uzyskane wyniki wskazują, że nieza-
leżnie od wielkości ekonomicznej mikroprzedsiębiorstwa rolnicze w Polsce przestrzega-
ją złotej reguły finansowania. Z kolei wskaźnik struktury majątku dostarcza informacji 
o stopniu unieruchomienia majątku i jest związany z profilem prowadzonej działalności. 
Wysokie wartości tego wskaźnika w przypadku badanych mikroprzedsiębiorstw rolniczych 
mogą wynikać ze specyfiki branży, która jest wysoce kapitałochłonna. Wartość wskaźni-
ka zastosowania kapitałów własnych dostarcza informacji, czy w przedsiębiorstwie prze-
strzegana jest złota reguła bilansowa, zgodnie z którą aktywa trwałe powinny być w pełni 

23 M. Sierpińska, T. Jachna, op.cit., s. 74.
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finansowane kapitałem własnym (wąskie ujęcie)24. W badanej zbiorowości, z wyjątkiem 
mikroprzedsiębiorstw rolniczych o wielkości ekonomicznej równej bądź przewyższającej 
40 ESU, w całym analizowanym okresie przestrzegano złotej reguły bilansowej w wąskim 
ujęciu. Kolejny z wymienionych wskaźników pokrycia aktywów obrotowych zobowiązania-
mi krótkoterminowymi informuje, czy w przedsiębiorstwie przestrzegana jest złota reguła 
bilansowa w szerokim ujęciu25. Stosowana jest wówczas, kiedy kapitał obcy krótkoterminowy 
nie w pełni pokrywa wartość majątku obrotowego bądź jest równy wartości aktywów obroto-
wych (wartość wskaźnika < = 1). Jednocześnie oznacza to, że trwałe składniki majątku finan-
sowane są kapitałami stałymi (kapitał własny i zobowiązania długoterminowe). Wartości 
wskaźnika pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi w badanej 
grupie mikroprzedsiębiorstw wskazują, że szersze ujęcie złotej reguły bilansowej stosowane 
jest we wszystkich badanych mikroprzedsiębiorstwach. Ostatnim wskaźnikiem wybranym 
do analizy struktury majątkowo-kapitałowej mikroprzedsiębiorstw rolniczych jest wskaźnik 
ogólnej sytuacji finansowej. Przedstawia on relację pomiędzy majątkiem przedsiębiorstwa 
a źródłami jego finansowania. Przyjmuje się, że wzrost wartości tego wskaźnika w czasie 
oznacza poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa26. Wyniki dla omawianego wskaźnika 
pozwalają wysnuć wniosek, że w ostatnim z badanych lat, w porównaniu z wartościami z 2002 
roku, ogólna sytuacja finansowa mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce pogorszyła się.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych badań wysnuć można następujące wnioski ogólne:
1. W 2009 roku nastąpił dynamiczny wzrost wartości majątku we wszystkich grupach 

mikroprzedsiębiorstw rolniczych. Przyczyn tej sytuacji można upatrywać przede 
wszystkim w zmianach w sposobie wyceny gruntów własnych gospodarstwa.

2. W strukturze majątku badanych mikroprzedsiębiorstw rolniczych przeważały ak-
tywa trwałe. Świadczy to o wysokim stopniu unieruchomienia majątku badanych 
podmiotów.

3. Podstawowym źródłem finansowania badanej grupy mikroprzedsiębiorstw rolni-
czych był kapitał własny. Taka struktura kapitału jest charakterystyczna dla przed-
siębiorstw z sektora rolnego.

4. Niezależnie od wielkości ekonomicznej dominującą formę finansowania zewnętrz-
nego mikroprzedsiębiorstw rolniczych w badanym okresie stanowiły kredyty dłu-
go- i średnioterminowe. 

5. W badanym okresie ogólna sytuacja finansowa mikroprzedsiębiorstw rolniczych 
w Polsce pogorszyła się. 

24 D. Zawadzka, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne zarządzanie finansami, red. 
A. Bielawska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 83.

25 M. Sierpińska, T. Jachna, op.cit., s. 76.
26 Analiza finansowa w zarządzaniu..., s. 354.
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ASSETS FINANCING STRUCTURE OF AGRICULTURAL MICRO-ENTERPRISES 
IN POLAND 

Summary

The main aim of the article was determination of changes in the capital and assets structure of 
agricultural micro-enterprises in Poland from 2002 to 2009. To achieve the target the literature search 
was carried out as well as basic statistical tools and financial analysis tools were used to present and 
evaluate the collected data. The key sources of information were statistical data of Polish FADN.

Translated by Agnieszka Strzelecka
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH 
– STUDIUM PRZYPADKU

Wprowadzenie

W literaturze przedmiotu termin przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonuje dopiero od 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to zaczęto traktować więzy rodzinne jako 
czynnik, który może mieć znaczący wpływ na prowadzenie biznesu. W konsekwencji tego 
nauka o przedsiębiorstwie rodzinnym zaczęła funkcjonować jako odrębna dyscyplina ba-
dawcza1. 

W Polsce w ostatniej dekadzie wzrosła rola i znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych2. 
Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zorganizowanej w 2005 roku pierwszej Konferencji 
Biznesu Rodzinnego, na którą przybyli naukowcy zajmujący się problematyką przedsię-
biorstw rodzinnych oraz przedstawiciele najprężniej działających firm rodzinnych z Pol-
ski3. Spotkanie zaowocowało powstaniem polskiej sieci Biznesu Rodzinnego, która stała 
się częścią Międzynarodowej Sieci Biznesu Rodzinnego, która ma siedzibę w Szwajcarii. 
Problematyką przedsiębiorstw rodzinnych zajmuje się także powstałe w 2006 roku stowa-
rzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, które organizuje spotkania, konferencje i zrzesza 
polskich rodzinnych biznesmenów. 

Pomimo powstawania inicjatyw mających na celu poszerzenie zakresu wiedzy na 
temat specyfiki działalności przedsiębiorstw rodzinnych w praktyce przedsiębiorstwa ro-
dzinne w Polsce rzadko traktowane są podmiotowo – brak jest programów wspierających 
właśnie ten charakter biznesu, a dostęp do źródeł finansowania bywa utrudniony. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw ro-
dzinnych funkcjonujących w polskiej rzeczywistości gospodarczej w oparciu o przykład 
jednostki działającej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Scharakteryzowane 

1 Badanie firm rodzinnych w Polsce przeprowadzone przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści oraz Pentor Reaserch International, listopad 2009, s. 5, http://firmyrodzinne.pl/download/pentor/Pen-
tor_Badanie_Firm_Rodzinnych.pdf (9.11.2011).

2 Ibidem, s. 7. 
3 Ibidem. 
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zostaną jej sposoby pozyskiwania kapitału na potrzeby działalności operacyjnej i inwesty-
cyjnej, napotykane bariery oraz propozycje dotyczące zwiększenia skuteczności w pozy-
skiwaniu kapitału.

1.  Przedsiębiorstwo rodzinne w teorii i praktyce

Przedsiębiorstwo rodzinne jest formą prowadzenia działalności gospodarczej postrze-
ganą nie tylko przez pryzmat finansów, ale także przez socjologię, a badania nad przedsię-
biorczością wykazały, że właśnie rodzina jest środowiskiem, które najskuteczniej sprzyja 
rozwojowi przedsiębiorczych postaw4. W literaturze polskojęzycznej brakuje odpowied-
niego określenia dla firmy rodzinnej, które oddałoby w pełni jej społeczno-ekonomiczny 
charakter. Dla potrzeb uregulowań związanych z ubezpieczeniami społecznymi i sferą po-
datkową kodeks cywilny podaje definicję przedsiębiorstwa rodzinnego jako prowadzonego 
przez współmałżonków.

W języku angielskim odnaleźć można określenie family business, definiujące misję 
przedsiębiorstwa rodzinnego jako organizację, w której dwóch lub więcej członków rodzi-
ny ma wpływ na kierownictwo (zarząd) firmy poprzez: wykorzystanie związków pokre-
wieństwa, pełnienie funkcji kierowniczej lub prawo własności5 oraz jako przedsiębiorstwo 
o dowolnej formie prawnej, którego kapitał w całości lub większej części znajduje się w po-
siadaniu rodziny, przynajmniej jeden członek rodziny sprawuje funkcję kierowniczą oraz 
istnieje zamiar utrzymania przedsięwzięcia w rękach rodziny6. Dla potrzeb niniejszego ar-
tykułu przyjęto definicję P.A. Frishkoffa, traktującą, że jeżeli rodzina uważa, że jej firma 
jest rodzinna, to tak jest7.

W Polsce przedsiębiorstwa rodzinne stanowią 36% ogółu grupy MMSP, a zdecydowa-
na większość, 75% z nich, to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą8. 

Odsetek firm uznających się za rodzinne maleje wraz ze wzrostem przedsiębior-
stwa, co obrazuje rysunek 1. W grupie mikroprzedsiębiorstw 34% stanowią przedsię-
biorstwa rodzinne, w grupie małych przedsiębiorstw jest ich 27%, natomiast w grupie 
średnich – 14%.

Firmy rodzinne prowadzone w Polsce to głównie mikroprzedsiębiorstwa (90%)9. 
Średnia zatrudnionych osób w grupie firm rodzinnych to 5,8 osoby, w tym blisko połowa 
(2,4 osoby) pracowników jest spokrewniona z właścicielami. Są to więc nieduże przed-

4 J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, 
Difin, Warszawa 2004, s. 15.

5 J.A. Davis, R. Tagiuri, Bivalent attributes of the family firm, w: C.E. Aronoff, J.L. Ward, Family Busi-
ness Sourcebook, Omnigraphics, Detroit 1982, s. 62–73.

6 E. Więcek-Janka, Przedsiębiorstwo rodzinne jako szczególny typ małych i średnich przedsiębiorstw, 
http://ewa-wiecek-janka.pl/, s. 1 (9.11.2011).

7 P.A. Frishkoff, Undestanding Family Business: What is a Family Business?, Oregon State University. 
Austin Family Business Program, 15. April 1995, frishkoff bus.orst.Edu (9.11.2011).

8 Badanie firm rodzinnych w Polsce..., s. 62.
9 Ibidem, s. 30.
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siębiorstwa, najczęściej operujące stosunkowo niewielkim kapitałem – obroty roczne 70% 
firm rodzinnych analizowanych w badaniu nie przekraczają 500 000 zł10.
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Rysunek 1.  Odsetek firm rodzinnych z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa

Źródło:  Badanie firm rodzinnych w Polsce..., s. 41. 

Firmy rodzinne wytwarzają 10,30% polskiego PKB, z czego większość generowa-
na jest przez mikrofirmy (7,00%). Małe oraz średnie przedsiębiorstwa rodzinne generują 
odpowiednio 1,40% i 1,90% PKB Polski. Pozostałą część PKB tworzą jednak podmioty 
nierodzinne (89,70%)11. Udział przedsiębiorstw rodzinnych w PKB Polski przedstawia ry-
sunek 2.
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Rysunek 2.  Udział przedsiębiorstw w PKB Polski 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Badanie firm rodzinnych w Polsce..., s. 65.

10 Ibidem, s. 31.
11 Ibidem, s. 65. Dla porównania w USA przedsiębiorstwa rodzinne tworzą 57,00% PKB kraju, www.

uvm.edu (9.11.2011).
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Należy jednak pamiętać, że mikroprzedsiębiorstwa stanowią około 93%12 ogółu pod-
miotów gospodarczych w Polsce, stąd ich obecność silnie oddziałuje na kształt gospodarki 
lokalnej oraz krajowej. 

Sektorami, w których przedsiębiorstwa rodzinne stanowią znaczną część ogółu, są 
głównie restauracje i hotele (udział 50%), transport i gospodarka magazynowa (50%), han-
del hurtowy i detaliczny (41%) oraz przetwórstwo przemysłowe (40%)13. 

2.  Źródła finansowania przedsiębiorstw rodzinnych

Firmy rodzinne mogą korzystać z różnorodnych sposobów finansowania swojej dzia-
łalności. Jednak w praktyce gospodarczej dostęp do części możliwych źródeł pozyskania 
środków może być ograniczony, z uwagi na to, że większość przedsiębiorstw rodzinnych to 
małe jednostki o stosunkowo niewielkich obrotach.

Klasyfikacja form finansowania przedsiębiorstw rodzinnych została przedstawiona 
na rysunku 314.

 
Kapita  

Status prawny kapita u:
– kapita  w asny 
– kapita  obcy 

ród o pochodzenia: 
– kapita  wewn trzny 
– kapita  zewn trzny 

Posta  fizyczna: 
– rodki pieni ne 
– zasoby rzeczowe 
– warto ci niematerialne  
   i prawne 

Czas istnienia:
– kapita  podstawowy 
– kapita  bie cy 

Stopie  p ynno ci: 
– kapita  trwa y 
– kapita  obrotowy 

Okres wykorzystywania:
– kapita  krótkoterminowy 
– kapita  rednioterminowy 
– kapita  d ugoterminowy 

Rysunek 3. Klasyfikacja form finansowana przedsiębiorstw rodzinnych

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: R. Wójcicki, op.cit., s. 166–167.

12 http://www.pentor.pl/36526.xml?doc_id_11290 (4.11.2011).
13 Dane zgodne z definicją przedsiębiorstwa rodzinnego przyjętą dla potrzeb Badań Firm Rodzinnych 

w Polsce przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Pentor Reaserch Interna-
tional w 2009 r.

14 R. Wójcicki, Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki 
i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Olsztyn 2001, s. 166–167.
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Najpopularniejszym podziałem kapitału są jego status prawny oraz źródło pocho-
dzenia, wyróżniające odpowiednio: kapitał własny i obcy, kapitał wewnętrzny i zewnętrz-
ny. Kapitał potrzebny do finansowania działalności przedsiębiorstwa może pochodzić ze 
źródeł własnych – z zasobów właścicieli jednostki gospodarczej lub też ze środków przez 
nią wygenerowanych (co jest najdroższą i najmniej efektywną formą finansowania przed-
siębiorstw rodzinnych15). W przypadku niewielkich jednostek gospodarczych do finanso-
wania działalności bieżącej, ale również inwestycyjnej, właściciele wykorzystują kapitał 
własny. Według danych dotyczących źródeł finansowania przedsiębiorstw rodzinnych oko-
ło 82,5% przedsiębiorców korzysta z kapitałów własnych do pokrycia działalności bieżącej, 
a w przypadku działalności inwestycyjnej – 67,2% przedsiębiorców16. Klasyfikacja form fi-
nansowania przedsiębiorstw rodzinnych dokonywana jest także ze względu na okres wyko-
rzystywania źródeł (kapitał krótkoterminowy – do jednego roku, kapitał średnioterminowy 
– od roku do 5 lat, kapitał długoterminowy – powyżej 5 lat), stopień ich płynności (kapitał 
trwały, kapitał obrotowy), postać fizyczną (środki pieniężne, zasoby rzeczowe, wartości 
niematerialne i prawne) oraz czas istnienia w jednostce (kapitał podstawowy – o charakte-
rze założycielskim, kapitał bieżący – o charakterze operacyjnym).

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji własnych stwierdzić można, iż stosunko-
wo niewielkie wykorzystanie kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstw rodzinnych 
wynika głównie z jego ograniczonej dostępności. Małym jednostkom, często z niewielkimi 
obrotami i majątkiem trwałym mogącym stanowić zabezpieczenie, trudno jest być na tyle 
wiarygodnym dla instytucji kredytującej, aby otrzymać atrakcyjne warunki finansowania. 
Stąd też kredyty przeznaczone dla przedsiębiorstw sektora MMSP są droższe niż te ofero-
wane większym podmiotom gospodarczym17. W praktyce dostęp małych przedsiębiorstw 
do kredytowania jest utrudniony przez formalne warunki stawiane przez banki w zakresie 
odpowiedniego udokumentowania zdolności kredytowej oraz sytuacji finansowej, zarówno 
bieżącej, jak i historycznej, posiadania pozytywnej historii kredytowej (tj. nieponoszenia 
strat w poprzednich latach) i ustanowienia zabezpieczenia pożyczanych środków18. Dlatego 
większość przedsiębiorców rodzinnych czuje się w znacznej mierze dyskryminowanych na 
polu dostępności do kapitałów obcych19.

Ograniczone możliwości przedsiębiorstw rodzinnych, co do uzyskania kredytów ban-
kowych, stwarzają także barierę dla dalszego korzystania z innych zewnętrznych źródeł 
finansowania – takich jak środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. Dlatego, aby 

15 J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Leżak, op.cit., s. 93.
16 Mikroprzedsiębiorstwa. Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, red. E. Balcerowicz, Case 

– Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002, s. 168–169.
17 http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/571844,kredyt_tylko_dla_doswiadczonych_firm.html 

(3.12.2011).
18 J. Jawroski, Dobór źródeł finansowania inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie, „Rachun-

kowość” 2007, nr 6, s. 19.
19 J. Adamek, Uwarunkowania dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu bankowego – wy-

niki badań ankietowych, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003, s. 506.
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poprawić sytuację finansową przedsiębiorstw rodzinnych, właściciele uruchamiają pożycz-
ki i kredyty jako osoby fizyczne, by tak uzyskane środki wykorzystywać w prowadzeniu 
działalności gospodarczej20. 

Wysokość wkładu wnoszonego przez prowadzących przedsiębiorstwo zależy od pro-
wadzonej działalności oraz cyklu życia jednostki. Przedsiębiorcy rodzinni, obok aktywów 
obrotowych (głównie środków pieniężnych), wnoszą również zasoby rzeczowe, na przykład 
w formie zakupionych pojazdów, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych (po-
siadane oprogramowania, pozwolenia, patenty i koncesje), co szczególnie często ma miej-
sce w mniejszych przedsiębiorstwach rodzinnych.

Poziom i struktura kapitału przedsiębiorstw rodzinnych są uzależnione od sytuacji 
finansowej, w której znajduje się przedsiębiorstwo w momencie zapotrzebowania na kapi-
tał (czy środki finansowe potrzebne są firmie na jej start, na finansowanie jej działalności 
operacyjnej, na planowane inwestycje, które mają na celu rozwój lub przebranżowienie, 
a tym samym uniknięcie fazy schyłku działalności jednostki). Im młodsza jest firma, im 
ma mniejsze obroty, tym większe jest ryzyko przedsiębiorcy-inwestora. Finansowanie za-
łożenia jednostki gospodarczej bardzo często oparte jest na środkach własnych albo na 
środkach pozyskanych z odpowiednich funduszy przeznaczonych na stworzenie nowego 
przedsiębiorstwa. Kapitał pochodzący z funduszy często pochodzi z urzędów pracy, które 
prowadzą programy dofinansowywania osób chcących założyć przedsiębiorstwo. Kolejną 
możliwością pozyskania kapitału są projekty instytucji szkoleniowych opartych na cyklach 
szkoleń zakończonych konkursem na napisanie biznesplanu, skutkującym otrzymaniem 
funduszy. W ostatnich kilku latach prowadziły je na przykład Uniwersytet Szczeciński21 
oraz Północna Izba Gospodarcza22.

3.  Problemy przedsiębiorstw rodzinnych w dostępie do kapitału 

Analizę form finansowania przedsiębiorstw rodzinnych oparto na bezpośredniej ob-
serwacji działalności handlowo-usługowego przedsiębiorstwa rodzinnego prowadzonego 
w formie spółki cywilnej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Badane przed-
siębiorstwo funkcjonuje na rynku od pięciu lat i zatrudnia trzy osoby.

Jednostka powstała w czerwcu 2006 roku jako działalność gospodarcza osoby fizycz-
nej, a po dwóch latach została przekształcona w spółkę cywilną. Większość obrotu analizo-
wanego przedsiębiorstwa rodzinnego generowana jest w toku jego działalności handlowej. 
Po zmianie sytuacji prawnej misja przedsiębiorstwa nie uległa zmianie i była kontynuacją 
prowadzonej wcześniej działalności. Przekształcenie firmy spowodowało jednak powstanie 
nowego podmiotu, co niejednokrotnie było przeszkodą w pozyskiwaniu zewnętrznych źró-

20 Uzyskany w ten sposób kapitał może charakteryzować się jednak wyższymi kosztami pozyskania 
(obowiązkowy 2-procentowy podatek) aniżeli kredyt zaciągnięty bezpośrednio przez przedsiębiorstwo.

21 www.kobietabiznesu.univ.pl (4.11.2011).
22 www.nkk.kik.pl (6.11.2011).
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deł finansowania (np. przez instytucje kredytujące pod uwagę brany jest bowiem całkowity 
okres funkcjonowania przedsiębiorstwa).

Każdorazowe „rozpoczynanie działalności” badanej jednostki gospodarczej w nowej 
formie prawnej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna) wymagało od 
przedsiębiorstwa rodzinnego nowych nakładów finansowych, które oparte były głównie 
na wkładzie własnym wspólników. Przekształcenie badanego podmiotu motywowane było 
chęcią rozwoju i pociągnęło za sobą inwestycje w środki trwałe oraz zapasy niezbędne 
w toku prowadzonej działalności handlowo-usługowej. W finansowaniu aktywów znaczącą 
rolę odegrały, obok kapitałów własnych, także kredyty kupieckie, jak też udzielony w ban-
ku limit kredytowy, który można było otrzymać bez składania dokumentów związanych 
z historią finansową przedsiębiorstwa.

Badane przedsiębiorstwo rodzinne, w toku swej działalności, wielokrotnie korzystało 
z pomocy finansowej w formie dotacji i dofinansowań oferowanych przez powiatowy urząd 
pracy oraz przez organizacje prowadzące szkolenia i kursy dofinansowywane m.in. z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach pomocy proponowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie skorzy-
stano z kilku najpopularniejszych form:

− rozpoczęcie działalności gospodarczej współfinansował powiatowy urząd pracy, 
przyznając środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (około 12 tys. zł),

− firma występowała również, z powodzeniem, z wnioskami o zorganizowanie staży 
i zatrudniała osoby, głównie studentów, których finansowanie zatrudnienia spo-
czywało na urzędzie pracy,

− ostatnimi środkami, jakie uzyskano (około 11 tys. zł), były fundusze przeznaczone 
na utworzenie nowego miejsca pracy; dzięki nim przygotowane zostało w pełni 
profesjonalne stanowisko kasowe wraz z oprogramowaniem niezbędnym do pro-
wadzenia gospodarki magazynowej na wysokim poziomie, współpracujące jedno-
cześnie ze sklepem internetowym. 

Wszystkie wymienione formy pomocy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Szczecinie zostały pomyślnie sfinalizowane na przestrzeni lat 2007–2011. Przedsiębiorcy 
rodzinni z badanej jednostki oceniają, iż w stosunkowo prosty proceduralny sposób uzy-
skano wszystkie fundusze z powiatowego urzędu pracy, o które zabiegano (zazwyczaj na 
podstawie biznesplanu – w wypadku rozpoczęcia działalności, deklarując zatrudnienie 
– w pozostałych sytuacjach). 

Kolejnymi źródłami finansowania przedsiębiorstw rodzinnych, z których korzystała 
analizowana jednostka gospodarcza, były fundusze pożyczkowe – w tym Regionalny Fun-
dusz Pożyczkowy Pomeranus, który pomógł sfinansować zakup nieruchomości potrzebnej 
do prowadzenia działalności (112 tys. zł, pożyczka została spłacona przed terminem). Ko-
rzystne warunki kredytowania przedsiębiorców będących w początkowej fazie rozwoju, 
szybki okres rozpatrzenia wniosku oraz sprawne przekazanie środków wpłynęły na wyso-
ką ocenę skuteczności tej formy finansowania przedsiębiorstw rodzinnych. 
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Badane przedsiębiorstwo planowało wziąć udział w konkursie Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, korzystając z działania 1.1.1. skierowanego do mikroprzedsiębiorców – 
zamierzano wprowadzić szereg innowacji procesowych oraz produktowych, które mogłyby 
wpłynąć na usprawnienie działalności jednostki (inwestycja rzędu 650 tys. zł). Pozyskanie 
kapitałów obcych z RPO było zbyt skomplikowane dla jednostki gospodarczej. Największą 
trudność przysporzyło przygotowanie środków na całość finansowania tak, by następnie 
móc uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Przy tego rodzaju źródłach należy być przygo-
towanym na opóźnienia w wypłatach i dysponować wystarczającym kapitałem na pokrycie 
kosztów operacyjnych prowadzenia jednostki gospodarczej i tych związanych z przepro-
wadzaną inwestycją. Jako młode przedsiębiorstwo, o niewielkim zysku netto, analizowana 
jednostka gospodarcza nie mogła liczyć na odpowiednio duży kredyt pomostowy. Nieste-
ty procedury związane z warunkami kredytowania nie zostały spełnione, nawet pomimo 
deklarowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci rodzinnych nieruchomości. Dlatego, 
głównie ze względu na terminarz wypłat środków finansowych i niemożność samodzielne-
go finansowania 100% inwestycji w początkowej fazie, musiano zrezygnować z ubiegania 
się o środki pieniężne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Obecnie środki potrzebne na działalność przedsiębiorstwa (na przykład na sprzęt 
potrzebny podczas prowadzenia działalności operacyjnej) pochodzą najczęściej z kapitału 
własnego, wypracowanego w trakcie działalności. Analizowane przedsiębiorstwo rodzinne 
cały czas korzysta także z linii kredytowej (w wysokości 10 tys. zł) przyznanej na początku 
działalności, co okazuje się najbardziej powszechnym źródłem finansowania dla MMSP23. 
Większe inwestycje, z powodu trudności w pozyskaniu kapitałów obcych, przeprowadzane 
są w oparciu o pożyczkę hipoteczną zaciągniętą przez wspólników (jako osoby fizyczne), 
która powiększy kapitał przedsiębiorstwa i pozwoli na zrealizowanie planu inwestycyjnego. 
Inne źródła finansowania (pożyczka w ramach inicjatywy JEREMI, kredyt inwestycyjny 
w banku komercyjnym)24 okazały się niedostępne (odmowa bez uzasadnienia) pomimo za-
bezpieczenia (ok. 200% wartości inwestycji) i biznesplanu prognozującego wzrost pozio-
mu przychodów. Rokroczny procentowy wzrost przychodów badanego przedsiębiorstwa 
rodzinnego obrazuje rysunek 4.

Badane przedsiębiorstwo rodzinne w badanym okresie (lata 2008–2011) odnotowało 
wzrost przychodów o 325%, z czego: w 2009 roku w stosunku do 2008 roku – 152%; w 2010 
roku w stosunku do roku 2008 – 262%.

Żeby założyć rodzinne przedsiębiorstwo, bez wątpienia potrzebny jest dobry pomysł, 
rozeznanie rynku, determinacja, wsparcie rodziny i biznesplan. By prowadzić przedsię-
biorstwo, nawet to najmniejsze, konieczne są środki, które przedsiębiorcy przeznaczą na 
codzienną działalność firmy oraz inwestycje. W przypadku przedsiębiorstw rodzinnych 

23 Potwierdzeniem tego faktu mogą wyniki badań przedstawione w artykule: M. Leśniak, D. Zarzecki, 
Finansowanie i wycena małych firm, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520, Szczecin 
2008, s. 503.

24 www.jeremie.com.pl (9.11.2011).
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problemy z pozyskaniem kapitału wyglądają podobnie, a mniejsza skala działalności nie 
zawsze oznacza prostotę w zarządzaniu finansami.
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2011 – 425%

Rysunek 4.  Procentowy wzrost przychodów badanego przedsiębiorstwa rodzinnego

Źródło:  opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych za lata 2008–2011.

Jednostki rodzinne, które korzystają głównie z własnych, wewnętrznych źródeł fi-
nansowania, są niechętne kredytom (ze względu na zadłużenie samo w sobie, ale również 
z powodu przyjętej formy prawnej przedsiębiorstwa) lub mają problem z ich pozyskaniem, 
mają ograniczone możliwości rozwoju, co może wpływać na ich wyniki.

Podsumowanie 

We współczesnej gospodarce rozpoczęcie własnej działalności nie wymaga dużych 
nakładów finansowych. Trudności powstają w późniejszej fazie działalności, gdy brak jest 
kapitału na finansowanie i rozwój misji jednostki. Często przyczyną powstawania trud-
ności mogą być złe założenia przyjęte na początku działalności, zmieniająca się sytuacja 
gospodarczo-polityczna kraju, a także preferencje społeczeństwa.

Można przypuszczać, że ułatwienie dostępu do zewnętrznego finansowania pozwoli-
łoby na szybszy rozwój przedsiębiorstw rodzinnych (zwiększenie ich skali działania, popra-
wę wskaźników finansowych). Pozwoliłoby tym jednostkom, odpowiednio zarządzanym, 
cierpiącym na deficyt kapitału, przetrwać trudniejsze okresy oraz zwiększać konkurencyj-
ność. Na poprawę perspektyw rozwojowych badanej grupy pozytywnie wpłynęłoby też 
uproszczenie systemu podatkowego (szczególnie w obszarze podatków CIT i PIT, a szcze-
gólnie VAT). 

Kolejną szansą na pozyskanie nowych źródeł finansowania dla przedsiębiorstw rodzin-
nych jest ułatwienie dostępu do kapitału oferowanego przez instytucje funduszy pożyczko-
wych, proponujących kredyty na atrakcyjnych warunkach, również dla nowo powstałych 
jednostek (niskie oprocentowanie; dotacje z projektów unijnych, z Banku Gospodarstwa 
Krajowego; przyjazna polityka poręczeń kredytowych i zabezpieczeń).
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Na poszerzenie możliwości finansowania przedsiębiorstw rodzinnych wpłynęłaby 
także kompleksowa edukacja finansowa obejmująca swym zasięgiem młodzież szkol-
ną, młodych przedsiębiorców, jak również doświadczonych uczestników rynku MMSP 
(na przykład poprzez dodatkowy przedmiot ujęty w szkolnych podstawach programowych; 
szerszy system szkoleń i poradnictwa dla przedsiębiorców – przykładem może być pilota-
żowy projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych realizować będzie szkoleniowo-doradczy program 
dedykowany firmom rodzinnym, odpowiadający na ich specyficzne potrzeby25; stworzenie 
sieci ośrodków doradztwa i rozwoju przedsiębiorczości). 

Przedsiębiorstwa rodzinne we współczesnym systemie finansowym napotykają wiele 
trudności w pozyskaniu kapitału na potrzeby prowadzenia działalności. Jednak pomimo 
szeregu problemów kapitałowych jednostki te stosunkowo dobrze radzą sobie na rynku, 
stanowiąc istotny sektor systemu finansowego. 

FINANCING OF FAMILY BUSINESS – CASE STUDY

Summary

The article presents and explores the problem of financing family businesses, putting the main 
focus on small companies. It describes advantages and disadvantages of different sources of financ-
ing. 

The main aim of this article is to evaluate ways of financing in a family business operating on 
West Pomeranian market for over 5 years. Authors discuss financial situation of the company and 
presents several ways of capital source. Entrepreneurs managing such companies base almost entirely 
on their own sources of capital, which is prevailing form of financing economic activity. However, 
that method can restrict expenditures on investments and suspend possible economic growth. 

Translated by Katarzyna Ewa Synakiewicz, Julia Anna Wachowska

25 Badanie firm rodzinnych w Polsce..., s. 8. 
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Wprowadzenie

Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z ważniej-
szych czynników dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości w każdym państwie1. Akcesja 
Polski do Unii Europejskiej spowodowała, że większego znaczenia nabrał wzrost konku-
rencyjności polskich firm na rynkach unijnych. Rozwój działalności na nich jest jednym ze 
sposobów na budowanie silnej i stabilnej pozycji firmy, która będzie miała szansę ekspansji 
na szersze niż tylko regionalny rynki. Wymaga to jednak odpowiednich zasobów, które nie 
zawsze znajdują się w posiadaniu mikro i małych czy nawet średnich przedsiębiorstw. Do 
podstawowych problemów, z jakimi borykają się firmy sektora MSP, należy zaliczyć ogra-
niczony dostęp do kapitału niezbędnego do realizacja zadań inwestycyjnych mających na 
celu podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności produkcji, oferowanie nowych bądź 
ulepszonych produktów. Pewnym rozwiązaniem tych problemów jest możliwość absorpcji 
przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców środków europejskich w ramach prioryte-
tów wchodzących w skład poszczególnych programów operacyjnych, w tym Regionalnych 
Programów Operacyjnych (RPO), których celem jest przede wszystkim podnoszenie kon-
kurencyjności i innowacyjności firm oraz kwalifikacji zawodowych pracowników sektora 
MSP. Projekty finansowe w ramach RPO mogą dotyczyć różnych dziedzin, poczynając 
od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej. Dziedziny te są opisane szczegółowo 
w samym programie w postaci osi priorytetowych. W Polsce istnieje 16 regionalnych pro-

1 Rozwój sektora MSP w Polsce ma kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, usta-
nowienia i funkcjonowania dobrze zorganizowanej, sprawnej gospodarki i wzrostu konkurencyjności pol-
skich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim. Sektor MSP w Polsce tworzy obecnie prawie 
połowę PKB i 2/3 miejsc pracy, w: Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Departament 
Analiz i Prognoz, Warszawa wrzesień 2011, s. 7 oraz 132 i 139.
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gramów, wyodrębnionych dla każdego województwa. Funkcje instytucji zarządzających 
programami realizują zarządy poszczególnych województw2. 

Celem artykułu jest ukazanie korzyści dla mikroprzedsiębiorstw z finansowania projek-
tów ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w okresie 2007–2013 w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw, podziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsię-
biorstw. Niestety, oprócz korzyści związanych z ich wykorzystaniem można wskazać również 
na pewne bariery, które ograniczają bądź wręcz zniechęcają firmy do aplikowania o środki 
europejskie, które również zostaną zaprezentowane w niniejszym artykule.

1.  Środki europejskie dla polskich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 
na lata 2007–2013

Na lata 2007–2013 Polsce przyznano ponad 85,6 mld euro unijnej pomocy, w tym: 
67,3 mld euro będzie pochodziło z budżetu UE, 11,9 mld euro z krajowych środków pub-
licznych (w tym ok. 5,93 mld euro z budżetu państwa), ok. 6,4 mld euro zostanie zaangażo-
wanych ze strony podmiotów prywatnych. 

Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych w grupie „nowych” państw 
członkowskich Unii, a wsparcie dla przedsiębiorców będzie udzielane w ramach programów 
operacyjnych. Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce 
w układzie poszczególnych programów operacyjnych przedstawia tabela 1. 

Pozostałe środki finansowe w ramach obu funduszy strukturalnych oraz Funduszu 
Spójności zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (2% wartości 
alokacji – 1,3 mld euro). Już z nazw poszczególnych programów można się wstępnie zorien-
tować, czego one dotyczą. Generalne założenie jest takie, że każdy program określa kon-
kretne cele, sposoby ich realizacji, możliwe do sfinansowania działania i koszty, adresatów 
(odbiorców działań) oraz realizatorów (instytucje i organizacje, które mogą ubiegać się o fi-
nansowanie)3. Ponadto zasadniczą zmianą w perspektywie finansowej 2007–2013 jest włą-
czenie środków europejskich do budżetu państwa po stronie dochodów budżetowych4. 
Wszystkie projekty finansowane ze środków unijnych muszą przynosić wartość dodaną, tj. 
osiągnąć dodatkowe rezultaty, np. w postaci: zmiany procesu technologicznego, innowacyj-
nego działania, świadczenia nowych usług lub sprzedaży innego asortymentu produktów, 
utworzenia nowych miejsc pracy, przy czym przedsiębiorstwa mogą otrzymywać dofinan-
sowanie realizowanego projektu w formie refundacji lub zaliczki5.

2 Dane z www.rpo.gov.pl (15.11.2011); A. Szymańska, Fundusze UE 2007–2013 dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008, s. 10 i n. 

3 A. Jankowska, T. Kierkowski, R. Knopik, Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji – fundusze struk-
turalne i fundusz spójności, PARP, Warszawa 2004, s. 11.

4 M. Borkowska, Ujęcie środków europejskich w jednostkach sektora finansów publicznych, „Rachun-
kowość” 2010, nr 4, s. 20.

5 M. Tokarski, Ewidencja i rozliczanie funduszy unijnych w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 625, Szczecin 2011, s. 659–660.
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Tabela 1

Podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na programy operacyjne

Program
Środki 

finansowe
(mld euro)

Środki finansowe 
(% całości) Źródło finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko (PO IiŚ)

27,9 41,9 EFRR, Fundusz 
Spójności

16 programów regionalnych (RPO) 16,6 24,9 EFRR
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
(PO KL)

9,7 14,6 EFS

Program Innowacyjna Gospodarka 
(PO IG)

8,3 12,4 EFRR

Program Rozwój Polski Wschodniej 
(PO RPW)

2,3 3,4 EFRR (w tym dodat-
kowe 992 mln euro 

przyznane przez 
Radę Europejską)

Program Pomoc Techniczna (PO PT) 0,5 0,8 EFRR
Program Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej

0,7 1,12 EFRR

Źródło:  opracowanie własne z wykorzystaniem dokumentu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 2007, s. 115.

W procesie pozyskiwania środków europejskich uprzywilejowane są podmioty, które 
zaliczono do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw6. W aktualnej perspekty-
wie finansowej na lata 2007–2013 sektor ten otrzyma znaczną część środków przeznaczo-
nych między innymi na wzrost innowacyjności i inwestycje. Ponadto poziom dofinanso-
wania przedsięwzięć realizowanych przez MSP sięga w przypadku inwestycyjnej pomocy 
regionalnej7w większości województw w Polsce nawet 70% kosztów kwalifikowalnych pro-
jektu, co przedstawione jest w tabeli 28. Należy także zaznaczyć, że część programów oraz 
schematów dotacyjnych stworzono tylko i wyłącznie na potrzeby sektora MSP.

6 W większości przypadków o środki z programów regionalnych nie mogą ubiegać się duże przedsię-
biorstwa. Zostały one zarezerwowane dla mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

7 Pomoc regionalna wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją inwestycji przez 
beneficjenta na określonym obszarze. Jest to pomoc o charakterze rozwojowym, ukierunkowana na dofi-
nansowanie działań inwestycyjnych oraz zwiększenie zatrudnienia. Podstawowe uregulowania, dotyczące 
pomocy regionalnej, znajdują się w: Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktat. 
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, nr 9.8.2008, L 214, Bruksela 2008. 

8 Intensywność pomocy regionalnej przyznawana jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej zatwierdzo-
ną dla danego państwa członkowskiego na lata 2007–2013. Jest ona zróżnicowana pod względem dopusz-
czalnej wysokości, uzależniona od lokalizacji (województwa) projektu.
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Tabela 2

Udział pomocy publicznej w kosztach projektu dla firm w latach 2007–2013 (%)

Region Mikro i małe Średnie Duże

Miasto Stołeczne Warszawa, Mazowieckie (od 1.01.2011) 50 40 30
Mazowieckie poza Warszawą, Dolnośląskie, Pomorskie, 
Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

60 50 40

Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, 
Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, 
Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie

70 60 50

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 
2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, DzU 2006, nr 190, poz. 1402. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż projekty, jakie będzie można realizować przy wspar-
ciu środków unijnych, można podzielić na inwestycyjne oraz badawcze, co ukazano w ta-
beli 3.

Tabela 3

Rodzaje i przykłady projektów dofinansowywanych ze środków europejskich

Projekty inwestycyjne Projekty badawcze

– budowa i rozbudowa przedsiębiorstwa, 
– rozszerzenie zakresu działalności przedsię-

biorstwa, 
– realizacja zasadniczych zmian produkcji, 

procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie 
świadczenia usług, 

– nabycie środków trwałych niezbędnych 
do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju 
działalności gospodarczej, 

– dostosowanie wyrobu do wymagań rynko-
wych,

 – budowa, rozbudowa lub przebudowa insta-
lacji i urządzeń sprzyjających oszczędności 
surowców i energii oraz ograniczeniu emisji 
szkodliwych substancji,

– unowocześnienie działalności przez rozwój 
infrastruktury informatycznej,

– dostosowanie standardów w firmach do wy-
mogów norm krajowych i międzynarodowych 
(certyfikacja wyrobów i usług)

– nabycie wyników prac badawczo-rozwojo-
wych (B+R), praw do własności intelektual-
nej, w tym patentów, licencji, know-how lub 
innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, 

– wsparcie uzyskania praw wyłącznych 
(np. patentów) dla własnych rozwiązań tech-
nicznych,

 – wsparcie inwestycyjne działalności B+R 
w przedsiębiorstwach,

– wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów 
wytwarzania wyrobów i usług, systemów 
organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, 
w tym wdrożenie wyników prac B+R, 

– wsparcie wdrożenia i komercjalizacji inno-
wacyjnych produktów i usług oraz platform 
produktowo-technologicznych

Źródło:  opracowanie własne.
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2.  Wsparcie mikroprzedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego 
w ramach RPO poddziałanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw

Każde województwo ma swój regionalny program operacyjny, czyli pulę środków 
z Unii Europejskiej do wydania w latach 2007–2013, dzięki którym regiony mają się roz-
wijać. Województwo kujawsko-pomorskie dostało z Brukseli na swój RPO 951 mln euro 
(3,7 mld zł). Pieniądze trafiają do samorządów, m.in. na drogi i inne inwestycje komunal-
ne, oraz do przedsiębiorców, którzy kupują nowy sprzęt, rozszerzają zakres działalności, 
rozbudowują hale produkcyjne i tworzą nowe miejsca pracy9. Marszałek dzieli dotacje 

Tabela 4

Informacje o konkursach przeprowadzonych w okresie 2007–2011 w ramach poddziałania 5.2.1. 
Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego

Wyszczególnienie Konkurs
4/V/5.2.1/2008 Konkurs 32/V/5.2.1/2010 Konkurs

75/V/5.2.1/2011*

Liczba złożonych 
wniosków

309 na wartość dofinan-
sowania 62,176 mln zł, 
tj. 119% alokacji przezna-
czonej na konkurs

600 na wartość dofinanso-
wania 135 730 773,33 zł, 
tj. 707,01% alokacji przezna-
czonej na konkurs

Brak danych

Alokacja z dnia ogłoszenia: 
5 000 000,00 euro, zwięk-
szona do: 11 954 000 euro, 
przesunięta i ostateczna: 
9 727 324,43 euro, czyli 
43 685 414, 02 zł

z dnia ogłoszenia: 
2 400 000,00 euro, zwięk-
szona do: 4 889 888,96 euro, 
czyli 19 197 725,68 zł

Brak danych

Liczba wniosków po-
zytywnie ocenionych 
– ocena formalna

150 187 Brak danych

Liczba wniosków po-
zytywnie ocenionych 
– ocena merytoryczna

146 118 Brak danych

Liczba wniosków 
dofinansowanych

146 75 Brak danych

Liczba wniosków 
– lista rezerwowa

Brak listy rezerwowej 43 Brak danych

* W 2011 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu pięć razy przesuwał termin ogłoszenia konkursu. Pierwotnie miał 
zostać ogłoszony w lutym 2011 r., ostatecznie nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 9.01.2012 r. do dnia 
20.01.2012 r.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego w Toruniu.

9 Szerzej patrz: Regionalny program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007–
2013. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2007–2013 (uszczegółowienie RPO), Toruń, wrzesień 2011.
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w konkursach. Mikroprzedsiębiorcy10, którzy zatrudniają do 10 osób, mogą dostać wspar-
cie, które pokryje do 70% wydatków (w ramach poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji 
mikroprzedsiębiorstw)11, a średnie i duże firmy do 50 proc. Przy ocenie aplikacji mikro-
przedsiębiorstw premiowane są inwestycje, dzięki którym firma wprowadzi nowy bądź 
udoskonalony produkt lub usługę albo zastosuje w nich nowe technologie. Punkty można 
zdobyć dzięki temu, że inwestycja wpłynie na zwiększenie sprzedaży. Eksperci przegląda-
jący aplikację dają też punkty za projekty realizowane w powiatach o dużym bezrobociu. 
Lepiej oceniane są inwestycje, dzięki którym powstaną i zostaną utrzymane przez trzy lata 
nowe miejsca pracy. Dofinansowanie dostają tylko ci, których aplikacje przejdą pomyślnie 
ocenę formalną i najlepiej wypadną podczas analizy merytorycznej. Z powodu dużej liczby 
chętnych na unijne wsparcie i błędów w dokumentacji wiele przedsiębiorstw nie dostaje 
dotacji. 

W tabeli 4 zaprezentowano dane odnośnie do konkursów przeprowadzonych w okre-
sie 2007–2011 w ramach poddziałania 5.2.1.

Z analizy danych zawartych w tabeli można wyciągnąć następujące wnioski:
− liczba wniosków na dofinansowanie w analizowanych konkursach podwoiła się, 

przy czym zdecydowanie łatwiej można było uzyskać dofinansowanie w konkursie 
z 2008 roku,

− alokacja przeznaczona na konkurs w 2010 roku w porównaniu z 2008 rokiem była 
ponad dwukrotnie niższa, a liczba złożonych dwukrotnie wyższa,

− rosła świadomość mikroprzedsiębiorstw odnośnie do korzyści, jakie można od-
nieść z tytułu uzyskania dotacji, dlatego liczba złożonych wniosków podwoiła się,

− bardzo dużo wniosków odpadło na etapie oceny formalnej dokonywanej przez 
pracowników Biura Oceny Formalnej Projektów w Wydziale Wyboru Projektów 
Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (w 2008 r. pozy-
tywnie zostało ocenionych 150 ze złożonych 309 wniosków, co daje 48,5%, nato-
miast w 2010 r. – 187 ze złożonych 600 wniosków, co daje skuteczność na poziomie 
31,1%),

− w obydwu konkursach na etapie oceny formalnej odpadło odpowiednio 163 wnio-
ski w 2008 roku i 413 wniosków w 2010 roku, co może świadczyć o nieumiejętności 
samodzielnego sporządzenia przez mikroprzedsiębiorstwa wniosków lub o nad-
miernej „żarliwości i drobiazgowości” urzędników dokonujących oceny.

10 Mikroprzedsiębiorstwa stanowią 96% ogółu przedsiębiorstw działających w województwie kujaw-
sko-pomorskim, w: Identyfikacja kierunków rozwoju sektora MSP w województwie kujawsko-pomorskim, 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń, czerwiec 2010, s. 24.

11 Poziom dofinansowania: do 70% – dla mikroprzedsiębiorstw, przy czym dofinansowanie pochodzi 
w 85% ze środków EFRR i 15% budżetu państwa. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł, a mak-
symalna 500 tys. zł.
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3.  Korzyści i bariery dla mikroprzedsiębiorstw województwa kujawsko-pomor-
skiego wynikające z finansowania projektów ze środków europejskich w ramach 
poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 

Współfinansowanie realizacji projektu za pomocą środków europejskich wiąże się 
z wieloma korzyściami. Pierwszą z nich jest fakt, iż dotacje stanowią dodatkowe, korzystne 
źródło finansowania dla przedsiębiorstw, które umożliwia im realizację inwestycji po znacz-
nie niższym koszcie niż w przypadku korzystania z innych źródeł (np. kredytu, leasingu). 
Są to środki, których nie trzeba zwracać i które z pewnością stanowią element złagodzenia 
jednego z najpoważniejszych efektów kryzysu finansowego, czyli ograniczenia dostępno-
ści środków finansowych w gospodarce. Przedsiębiorcy o tym wiedzą i chętnie sięgają po 
unijne wsparcie. Możliwość korzystania z zaliczek nie tylko zwiększa dostęp do gotówki, 
ale też obniża koszt jej pozyskania. Przedsiębiorcy przekonali się, że środki europejskie są 
doskonałym sposobem finansowania rozwoju ich firm, stąd z każdym konkursem wzrasta-
ła liczba firm ubiegających się o dotacje (tab. 4). Dotacja pozwala zrealizować inwestycję 
szybciej, zakupić i wykorzystać najnowocześniejsze technologie, na które przy wyłącznym 
wkładzie własnym przedsiębiorstwo często nie mogłoby sobie pozwolić i stworzyć nowe 
miejsca pracy. Dzięki nim firmy mogą stać się bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Istot-
ne jest również, że zakres pomocy jest bardzo szeroki. Przedsiębiorstwo może starać się 
o dofinansowanie projektów z różnych dziedzin, od kupna środków trwałych, przez zakup 
gruntów czy wartości niematerialnych i prawnych, do korzystania z usług doradczych oraz 
szkoleniowych (poprzez dofinansowanie rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
kadr). Zrealizowane projekty pozwoliły na rozbudowę wielu firm, unowocześnienie pro-
dukcji poprzez zakup maszyn i wykorzystanie nowych technologii, a także zwiększenie 
mocy produkcyjnych. Ponadto wiele z nich zapewniło wzrost przychodów beneficjenta, 
stworzyło wiele dodatkowych miejsc pracy i dało perspektywy rozwinięcia współpracy 
z nowymi kooperantami, co należy ocenić pozytywnie.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż środki z funduszy europejskich są przeznaczone 
nie tylko dla istniejących już przedsiębiorstw, ale także dla rozpoczynających działalność 
gospodarczą, czyli takich, które dopiero wchodzą na rynek. Dotacje zatem w znacznym 
stopniu mogą pomóc im zaistnieć na rynku, a także przyczyniają się do tworzenie nowych 
miejsc pracy, a więc ograniczenia bezrobocia. Dlatego tak ważne jest efektywne wyko-
rzystanie środków finansowych z UE, które zostały przyznane Polsce na lata 2007–2013. 
Dotychczasowe doświadczenia związane z pozyskiwaniem środków UE przez polskich 
przedsiębiorców wskazują na ich znaczny wpływ na wzrost konkurencyjności na rynkach 
europejskich. W momencie spowolnienia gospodarczego dotacje z UE są na wagę złota. 
Mogą przeprowadzić firmę przez słabsze czasy.

Niemniej oprócz korzyści związanych z ich wykorzystaniem można wskazać również 
na pewne ograniczenia, do których zalicza się:

1. Formalizm i złożoność procedur aplikacyjnych. Należy tu przede wszystkim wy-
mienić zbyt krótkie terminy składania wniosków oraz trudności z wypełnieniem 



263Bariery i korzyści dla mikroprzedsiębiorstw wynikające z finansowania projektów...

aplikacji o wsparcie i wymaganej do niego dokumentacji. Przedsiębiorstwa mają 
dużą trudność z poprawnym złożeniem dokumentów. Wnioski aplikacyjne są zbyt-
nio rozbudowane, dodatkowo wymagana jest ogromna liczba załączników, których 
pozyskanie jest często kwestią kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Dodatkową 
trudność sprawia również fakt częstych zmian dokumentacji konkursowej, w tym 
zmian ogłaszanych terminów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców, in-
strukcji wypełniania wniosków itp., niezrozumiały, trudny i nieprzystępny język 
pisania dokumentów, co często utrudnia interpretację zawartych zapisów12. Rodzi 
to konieczność korzystania na etapie aplikowania z usług firm konsultingowych, 
które są drogie i nie dają gwarancji otrzymania pieniędzy, stąd wielu podmiotów 
nie stać na skorzystanie z takiej możliwości. Należy także zaznaczyć, iż na etapie 
oceny (zwłaszcza formalnej) wniosku, występuje znaczny formalizm i biurokracja 
ze strony urzędników, które powodują, iż poprawki dotyczą często nieistotnych 
kwestii, co wpływa na wydłużenie samej procedury oceny i generuje dodatkowe 
koszty bądź skutkuje wręcz odrzuceniem wniosku (kryteria formalne na poziomie 
regionalnym są zbyt rozbudowane, skoncentrowane wokół wymogów o charakterze 
biurokratycznym, dodatkowo podlegają uszczegółowieniom na listach sprawdzają-
cych, co powoduje, że system oceny formalnej staje się nieprzejrzysty i skompliko-
wany, np. kujawsko pomorskie – 31-stronicowa tabela opisująca kryteria formalne). 
Należy także zaznaczyć, iż czas, jaki upływa od złożenia dokumentacji konkurso-
wej do uzyskania informacji o pozytywnej ocenie projektu, jest dość długi (wynosi 
od kilku miesięcy do nawet 1 roku).

2. Brak przejrzystych informacji odnośnie do terminów i instytucji obsługujących 
dany program unijny oraz często skomplikowane wytyczne dotyczące poszczegól-
nych programów. Zazwyczaj każdy program ma własne wytyczne, co powoduje, 
że przedsiębiorca musi zapoznać się z szeregiem wymogów dotyczących realizacji 
poszczególnych projektów. 

3. Zbyt małe rozmiary środków finansowych kierowanych z Unii Europejskiej do 
przedsiębiorców. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo wyczerpania puli 
środków znacznie szybciej, niż przewiduje to okres programowania. W praktyce 
występuje znaczna przewaga popytu na fundusze europejskie ponad ich podaż. 
Poziom alokacji środków na realizację działań w ramach programów adresowa-
nych do przedsiębiorstw jest zbyt mały w stosunku do potrzeb, które odzwierciedla 
chociażby liczba składanych wniosków (często alokacja środków w ramach danego 
działania jest przekraczana kilka lub nawet kilkanaście razy). Powoduje to duże 

12 W 2011 r. Urząd Marszałkowski w Toruniu pięć razy przesuwał konkurs na unijne dotacje dla firm 
w ramach poddziałania 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw (nr RPOWKP 75/V/5.2.1/2011). 
Pierwotnie miał zostać ogłoszony w lutym 2011 r., ostatecznie nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 
9.01.2012 r. do dnia 20.01.2012 r., za: J. Hołub, Ciuciubabka z unijnymi dotacjami hamuje rozwój, „Gazeta 
Wyborcza” 15.09.2011.
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niezadowolenie przedsiębiorców, którzy zachęcani do korzystania z programów 
wsparcia decydują się na złożenie wniosku. Po zamknięciu konkursu okazuje się, 
że budżety programów już się wyczerpały z powodu dużej liczby aplikacji, jakie 
złożyli przedsiębiorcy. 

4. Trudności z zaliczeniem kosztów do grupy kwalifikowanych, uprawniających do 
refundacji inwestycji ze środków UE.

5. W wielu programach unijnych wymagany jest wkład własny, co powoduje, że czę-
sto na skutek braku środków część przedsiębiorców nie może skorzystać z pomocy 
i rezygnuje już na etapie wstępnym z aplikacji o środki w ramach takich progra-
mów. Dofinansowanie realizowanego projektu w większości następuje na zasadzie 
refundacji, tj. przedsiębiorstwo otrzymuje dotację w transzach, przy założeniu, że 
poniesione nakłady na danym etapie zostały już uregulowane. Wymaga to zapew-
nienia dodatkowych środków w fazie realizacji przedsięwzięcia na tzw. prefinan-
sowanie. Jak pokazuje doświadczenie, często transza dotacji wpływa do przedsię-
biorstwa dopiero po upływie kilku miesięcy od poniesienia kosztów, przy czym 
nie da się przewidzieć nawet przybliżonej daty wypłaty, co uniemożliwia właściwe 
planowanie finansowe w firmie i może mieć wpływ na zwiększenie ryzyka utraty 
płynności. 

6. Wymagania formalne odnośnie do opracowania biznesplanu oraz wniosku o dota-
cję unijną często stanowią dużą barierę, szczególnie w przypadku mikroprzedsię-
biorstw lub osób rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy.

7. Przeszkody związane z tzw. czynnikiem ludzkim. W szczególności należy do nich 
zaliczyć: 
a. niestaranność w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, nieuwzględnianie 

wytycznych odnośnie do opracowania poszczególnych dokumentów, 
b. trudności w nadzorowaniu terminowości realizacji umowy o wsparcie, 
c. brak nawyku czytania podpisywanych umów oraz trudności w ich rozumieniu, 
d. nieumiejętność planowania istotnych etapów realizacji projektu i przewidywania 

możliwych scenariuszy rozwoju przedsiębiorstwa w wyniku realizacji przedsię-
wzięcia, 

e. brak dostatecznej wiedzy w zakresie planowania finansowego; dotyczy to 
w szczególności mikroprzedsiębiorstw; firmy te nie są w stanie ocenić projek-
tu pod kątem finansowym i spodziewanych efektów, mając jedynie pomysł na 
biznes i stosowne zasoby; jednakże przy korzystaniu z funduszy europejskich 
wymagane jest znacznie dokładniejsze planowanie; nieosiągnięcie zaplanowa-
nych rezultatów skutkuje koniecznością zwrotu uzyskanego wsparcia, 

f. brak dostatecznej synergii pomiędzy oceną projektów realizowaną przez insty-
tucję zarządzającą programem operacyjnym a weryfikacją realności projektów 
przeprowadzoną przez bank kredytujący; jak pokazuje praktyka, wiele przed-
sięwzięć, które uzyskały już promesę banku na finansowanie, nie przechodzi 
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pozytywnie oceny ekspertów jako projekty nierokujące powodzenia ekonomicz-
nego, 

g. niedostateczna „kultura biznesowa”, w tym: niedotrzymywanie terminów, brak 
nadzoru nad dokumentacją i korespondencją itp. 

8. Fundusze unijne podlegają opodatkowaniu, tym samym kwota otrzymanej dotacji 
unijnej stanowi podstawę naliczenia podatku dochodowego. 

9. Skorzystanie ze środków europejskich nakłada z reguły na przedsiębiorcę koniecz-
ność prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 5 lat, co może być 
trudne do spełnienia w przypadku przedsięwzięć na niewielką skalę. W przypadku 
projektów realizowanych w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzo-
nych przez mikroprzedsiębiorstwa okres ten wynosi 3 lata od daty zakończenia 
projektu. Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim wnioskodawcy, którzy 
nie osiągną w związku z realizacją projektu wskaźników rezultatu: „Przyrost war-
tości sprzedaży przedsiębiorstw wspieranych”, „Liczba wprowadzonych nowych 
technologii do procesu produkcji lub procesu świadczenia usług”, „Liczba nowych 
produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie”, „Liczba udoskonalonych 
produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie”, oraz wskaźnika dotyczą-
cego nowo utworzonych miejsc pracy (w zależności od wybranego przez wniosko-
dawcę wskaźnika): „Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w pełnym wymiarze 
czasu pracy” lub „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych no-
wych miejsc pracy (EPC)” na wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu 
poziomie oraz w założonym terminie, zobowiązani będą do zwrotu pełnej kwoty 
dotacji wraz z odsetkami.

Podsumowując, można stwierdzić, iż pomimo występujących utrudnień związanych 
z aplikacją o środki europejskie zainteresowanie polskich przedsiębiorców możliwością ab-
sorpcji funduszy unijnych z roku na rok wzrasta, co należy ocenić pozytywnie – są one 
spośród dostępnych źródeł finansowania działalności wyjątkowo atrakcyjne. Są to środki, 
których nie trzeba zwracać i z pewnością stanowią ważny element złagodzenia jednego 
z najpoważniejszych efektów kryzysu finansowego – ograniczenia dostępności środków 
finansowych w gospodarce.

Podsumowanie

Trudno dziś wyciągnąć jednoznaczne wnioski odnośnie do realizacji założonych ce-
lów oraz efektywności wykorzystania zaplanowanej kwoty środków w ramach poszcze-
gólnych programów operacyjnych w okresie 2007–2013. Taką analizę będzie można prze-
prowadzić po zakończeniu okresu programowania, wskazując jednoznacznie na zaistniałe 
problemy oraz formułując wnioski co do możliwości ich eliminacji w przyszłości. Niemniej 
zainteresowanie polskich przedsiębiorców możliwością absorpcji funduszy unijnych z roku 
na rok wzrasta, o czym może świadczyć możliwość wyczerpania puli środków znacznie 
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szybciej, niż przewiduje to bieżący okres programowania, co należy ocenić pozytywnie 
pomimo występujących barier ukazanych w artykule. 

BARRIERS AND BENEFITS OF FINANCING PROJECTS 
THROUGH EUROPEAN FUNDS FOR MICRO ENTERPRISES 

WITHIN REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES 
IN KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP 2007–2013

Summary

So far, Poland has been granted €85.6 billion of European aid within European Social Fund, 
European Regional Development Fund and European Agricultural Fund for Rural Development to 
implement a variety of projects. The money has been utilized by Polish enterprises, local govern-
ments, non-governmental organizations and other institutions.

The current experiences of acquiring financial means from EU funds by Polish entrepreneurs 
indicate their substantial impact on the increase of competitiveness in the European markets. The ac-
complished projects allowed for further development of numerous enterprises, modernisation of the 
production processes due to purchase of machinery and utilisation of the cutting-edge technologies 
or, basically, they allowed for the increase of the output capacity. On top of that, the funds ensured 
increased revenues of the beneficiaries, created countless jobs and provided opportunities for further 
extensive collaboration with other businesses and research institutions. All that speaks favourably 
about the EU funds.

Considering the economic downturn, EU subsidies are worth their weight in gold as subsidies 
may support enterprises in hard times. They are nonreturnable and constitute a crucial factor in al-
leviating one of the most severe drawbacks of the economic downturn, namely the restricted access to 
financial means in the economy. Unfortunately, the satisfaction is blurred by numerous barriers men-
tioned above in the article. However, each announced competition held within specific programmes 
and operations not only raises awareness among entrepreneurs regarding requirements set by the 
implementation entities, but also improves attitudes of these entities towards their beneficiaries.

Translated by Maciej Tokarski
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DOTACJE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW NA WSI 
W RAMACH PROW 2007–2013

Wprowadzenie

Współcześnie można zauważyć, że powszechnym trendem w zakresie rozwoju ob-
szarów wiejskich staje się stopniowy spadek znaczenia rolnictwa w kreowaniu dochodów 
ludności wiejskiej. Proces ten powoduje przekształcanie wsi monofunkcyjnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dominacji produkcji rolniczej, w wielofunkcyjne, w których obok 
gospodarstw rolniczych pojawiają się mikroprzedsiębiorstwa wiejskie. Dzięki takim pod-
miotom następuje ożywienie obszarów wiejskich, co w konsekwencji ma wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości jako podstawowego kierunku rozwoju wsi1.

Pozarolnicza aktywizacja obszarów wiejskich skutkująca m.in. powstawaniem mikro-
przedsiębiorstw wywiera wpływ na łagodzenie skutków przemian ekonomiczno-społecz-
nych na tych terenach poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Przyczynia się również do 
podnoszenia dochodów ludności wiejskiej, zwiększenia stopnia dywersyfikacji gospodarki 
oraz spowolnienia procesu marginalizacji2.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich przejawiająca się powstawaniem nowych 
przedsięwzięć gospodarczych o charakterze pozarolniczym staje się zatem czynnikiem sta-
bilizującym i poprawiającym sytuację materialną rolników i mieszkańców wsi. W związku 
z tym istnieje potrzeba stymulowania i wspierania rozwoju takich przedsiębiorstw3. 

Nie ulega wątpliwości, iż po wstąpieniu Polski do UE przedsiębiorstwa, w tym przed-
siębiorstwa na obszarach wiejskich, uzyskały znaczący dostęp do środków publicznych. 
W dokumentach unijnych, a szczególnie w Działaniu 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw” i Działaniu 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach 
Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach 

1 I. Kropsz, B. Kutkowska, Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, „Wieś 
i Rolnictwo” 2008, nr 1, s. 88–89.

2 M. Kłodziński, Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo” 2010, nr 2, 
s. 20–21.

3 Programy wspierające przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, „Wieś Jutra” 2007, nr 10, s. 12.



268 Damian Walczak, Agnieszka Żołądkiewicz

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, skupia się szczególną uwagę na roz-
woju małej przedsiębiorczości i podniesieniu wskaźnika zatrudnienia w szeroko rozumia-
nej gospodarce wiejskiej4.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wsparcia finansowego UE dla mikroprzed-
siębiorstw na terenach wiejskich w ramach PROW 2007–2013. 

1.  Znaczenie mikroprzedsiębiorstw w Polsce

Zgodnie z definicją wyrażoną w art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej za mikroprzedsiębiorstwo5 uważa się przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie 
do 9 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 
operacji finansowych nie przekracza równowartości 2 mln euro lub suma jego aktywów nie 
przekracza równowartości 2 mln euro6. 

Tabela 1

Liczba przedsiębiorstw aktywnych7 według klas wielkości w latach 2007–2010 (tys.)

Wyszczegól-
nienie

Rok
2007 2008 2009 2010

liczba (%) liczba (%) liczba (%) liczba
Mikro 1713,2 96,4 1787,9 96,0 1604,4 95,9 1716,3
Małe 45,2 2,5 55,0 3,0 50,2 3,0 –
Średnie 15,5 0,9 16,3 0,8 15,8 0,9 –
Duże 3,2 0,2 3,3 0,2 3,1 0,2 –
Ogółem 1777,1 100,0 1862,5 100,0 1673,5 100,0 –
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Łapiński, Zarejestrowane i aktywne MSP w latach 2008–

2009, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, 
PARP, Warszawa 2010, s. 33; Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, GUS, 
Warszawa 2011, s. 43; Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób 
w 2010, GUS, Warszawa 2011, s. 1.

W gospodarce każdego państwa wysokorozwiniętego mikrofirmy stanowią przewa-
żającą liczbowo grupę podmiotów, będąc tym samym jej siłą napędową8. Także w Pol-

4 I. Kroposz, B. Kutkowska, op.cit., s. 89.
5 Za małe przedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo o średniorocznym zatrudnieniu od 10 do 49 

pracowników i rocznym obrocie nieprzekraczającym równowartości 10 milionów euro; średnie przedsię-
biorstwo to przedsiębiorstwo o średniorocznym zatrudnieniu od 50 do 249 pracowników i rocznym obrocie 
nieprzekraczającym równowartości 50 milionów euro; duże przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej 250 
pracowników, a roczny obrót przekracza równowartość 50 milionów euro.

6 Art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173 
poz. 1807, z późn. zm.

7 Ponieważ w systemie REGON zrejestrowane są firmy aktywne oraz te, które z różnych względów 
zawiesiły swą działalność, uwagę skupiono na firmach aktywnych, gdyż w rzeczywistości prowadzą 
działalność gospodarczą na krajowym rynku i to one mają większe znaczenie dla rozwoju całej gospodarki.

8 M. Okręglicka, Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw, materiały III Kon-
ferencji Naukowej „Wiedza i Innowacje” pt. Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne 
i bariery, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006. 
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sce grupa ta istotnie dominuje nad pozostałymi grupami przedsiębiorstw (tab. 1). Według 
ostatnich dostępnych danych w 2010 roku w Polsce działalność gospodarczą prowadziło 
1716,3 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób9.

Znaczenie mikrofirm nie wynika tylko z ich liczebności, sektor mikroprzedsiębiorstw 
odgrywa bowiem także dużą rolę w tworzeniu miejsc pracy (tab. 2) oraz PKB (rys. 1). 
W 2010 roku w najmniejszych przedsiębiorstwach znalazło pracę około 3,5 mln osób10. 
Z kolei ich udział w wytwarzaniu PKB szacuje się na poziomie około 30%11.

Tabela 2

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw według klas wielkości w latach 2007–2010 (tys.)

Wyszczegól-
nienie

Rok
2007 2008 2009 2010

liczba (%) liczba (%) liczba (%) liczba
Mikro 3592,8 40,1 3727,2 39,3 3464,2 39,3 3479,3
Małe 1007,5 11,1 1195,0 12,6 1123,3 12,7 –
Średnie 1619,3 18,1 1698,2 17,8 1643,4 18,6 –
Duże 2749,7 30,7 2873,6 30,3 2599,1 29,4 –
Ogółem 8969,3 100,0 9494,0 100,0 8830,0 100,0 –
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: J. Łapiński, Liczba pracujących oraz przeciętne zatrudnie-

nie i wynagrodzenia w sektorze MSP, w: Raport o stanie sektora..., s. 40; Działalność przedsię-
biorstw..., s. 43; Działalność gospodarcza..., s. 1.

30%

7,3% 9,8%
23,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mikro Ma e rednie Du e

Rysunek 1.  Udział przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB12 (dane na dzień 5.11.2011).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Wesołowska, op.cit.

9 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2010 roku, GUS, Warsza-
wa 2011, s. 1.

10 Ibidem, s. 1.
11 E. Wesołowska, Mikrusom brakuje pieniędzy na rozwój, „Dziennik Gazeta Prawna” 2011, nr 117, s. 6.
12 Przedstawione wartości nie sumują się do 100%, PKB tworzony jest bowiem nie tylko przez sektor 

przedsiębiorstw. 
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Podsumowując powyższe informacje, można stwierdzić, że mikroprzedsiębiorstwa 
odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce polskiej. To z nimi wiążą się największe na-
dzieje na kreowanie nowych miejsc pracy, a tym samym na ograniczenie bezrobocia i przy-
spieszenie wzrostu gospodarczego. 

Wszelkie działania skierowane w kierunku tych przedsiębiorstw bardzo szybko znaj-
dują odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy. Pomoc do nich skierowana może zmniej-
szyć bezrobocie dzięki dużej liczbie takich podmiotów lub pogorszyć sytuację na rynku 
pracy w przypadku negatywnych rozwiązań, które, jak wskazano, dotkną aż około 1,7 mln 
podmiotów.

2.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od lat wspiera rozwój przedsię-
biorczości na terenach wiejskich. Między innymi od września 1995 roku funkcjonowała 
w ARiMR pożyczka przeznaczona na rzecz rozwoju „małej przedsiębiorczości”13. Była to 
pożyczka nieoprocentowana, której kwota nie przekraczała wtedy 10 tys. zł w przeliczeniu 
na jedno utworzone miejsce pracy wyłącznie na obszarach wiejskich i 60 tys. zł dla jednego 
podmiotu. Po wyczerpaniu środków finansowych z pożyczki ASAL-300 od połowy 1997 
roku minister rolnictwa ze względu na duże zainteresowanie społeczeństwa taką pomocą 
podjął decyzję o kontynuowaniu linii pożyczkowej ze środków budżetowych. Dodatkowo 
w latach 1998–1999 Agencja realizowała instrument pożyczkowy finansowany z Funduszu 
Pracy. W rezultacie na przełomie lat 1995–2003 Agencja, korzystając ze środków finan-
sowych programu „małej przedsiębiorczości” oraz Funduszu Pracy, zawarła 6542 umowy 
pożyczkowe, co pozwoliło na utworzenie 22 162 miejsc pracy na terenach wiejskich14. 

Po wejściu Polski do UE otworzyły się nowe możliwości wsparcia rozwoju przed-
siębiorczości na obszarach wiejskich. Jednym z takich programów jest Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Program ten jest instrumentem realizacji Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej w ramach rozwoju terenów wiejskich i współfinansowa-
ny jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFR-
ROW). Łączny budżet PROW na lata 2007–2013 (tab. 3) wynosi ponad 74 mld zł, z czego 
ponad 57 mld zł pochodzi ze środków EFRROW. Działania PROW 2007–2013 realizowane 
są w ramach 4 strategicznych osi priorytetowych15. Oś 3, na którą przeznaczone są środki 
w wysokości 15,5 mld zł, obejmuje cztery działania mające na celu rozwój polskiej wsi. Dwa 
z tych działań dotyczą pomocy finansowej w podejmowaniu lub rozwijaniu pozarolniczej 

13 Środki finansowe przeznaczone na ten cel w latach 1995–1997 pochodziły z pożyczki ASAL-300, 
udzielonej polskiemu rządowi przez Bank Światowy.

14 Programy wspierające przedsiębiorczość..., s. 12.
15 D. Zawadzka, A. Strzelecka, E. Szafraniec-Siluta, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na ob-

szarach wiejskich w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 
t. 2, z. 1, s. 479. 
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działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Do tych działań należą: „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”16.

Tabela 3

Budżet PROW 2007–2013 w Polsce w podziale na osie (zł17) na dzień 4.11.2011 roku

Nazwa działania
Limit środków publicznych 
ogółem dla działań na lata 

2007–2013 (zł)
Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 31 639 954 065,26
Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 22 503 949 217,41
Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej, w tym: 15 526 459 570,15

–  różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1 487 995 324,71
–  tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 4 511 415 841,67

Oś 4. LEADER 3 463 484 159,64
Pomoc techniczna 1 168 392 035,52
Razem 74 302 239 047,98
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Zbiorcze sprawozdanie bieżące tygodniowe z realizacji PROW 

na lata 2007–2013, http://www.minrol.gov.pl (4.11.2011).

3.  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Podstawowym celem Działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” jest 
wzrost konkurencyjności gospodarczej terenów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości oraz 
rynku pracy, co w konsekwencji ma doprowadzić do wzrostu zatrudnienia na tych obsza-
rach18. Szacuje się, że w ramach tego działania powstanie 28 670 nowych miejsc pracy oraz 
wsparcie uzyska ok. 27 300 przedsiębiorstw19. 

W ramach tego działania pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji zwią-
zanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających m.in. w zakresie20: 

16 M Bogusz, Ł. Paluch, Ocena wykorzystania Funduszy UE w rozwoju przedsiębiorczości na obsza-
rach wiejskich województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu, t. 2, z. 1, s. 38.

17 Szacunkowe limity finansowe zostały przeliczone wg kursu 4,4377 zł/euro (kurs EBC z przedostat-
niego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alo-
kacji środków wspólnotowych).

18 Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poradnik dla beneficjentów, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2011, s. 2.

19 I. Sikorska, Pieniądze dla najmniejszych firm, PROWieści – miesięcznik dotyczący Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (2010), nr 4, s. 3.

20 Szczegółowy wykaz działalności, w których może być przyznana pomoc w ramach działania „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” ustalony został na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności oraz ujęty w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 lipca 2008 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013, DzU 2008, nr 139, poz. 883, z późn.zm.
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usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług turystycznych oraz związanych ze spor-
tem, rekreacją i wypoczynkiem, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, ra-
chunkowości, doradztwa lub usług informatycznych21. 

Beneficjentem działania mogą być przedsiębiorcy lub potencjalni przedsiębiorcy oraz 
rolnicy nieobjęci ubezpieczeniem społecznym w pełnym zakresie, którzy prowadzą lub pla-
nują podjęcie działalności pozarolniczej jako mikroprzedsiębiorstwa22. Pomoc przyznaje się 
i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 
300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że beneficjent może otrzymać maksymalnie 
100 tys. zł w przypadku utworzenia jednego i mniej niż dwóch miejsc pracy, 200 tys. zł 
za utworzenie dwóch i mniej niż trzech23 miejsc pracy, a za utworzenie trzech lub więcej 
nowych miejsc pracy beneficjent otrzyma maksymalnie 300 tys. zł24. 

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów25 otrzyma-
nych na podstawie trzech kryteriów, do których zalicza się: poziom bezrobocia w powiecie 
(im wyższy, tym więcej punktów), podstawowy dochód podatkowy gminy w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca (im niższy, tym więcej punktów) oraz liczba planowanych do utworzenia 
miejsc pracy przeliczonych na pełne etaty średnioroczne (liczba punktów zmniejsza się 
wraz ze zmniejszeniem liczby etatów)26. 

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” zostały przeprowa-
dzone już trzy nabory: I nabór od 5 maja do 18 maja 2009 r., II nabór od 28 czerwca do 
9 lipca 2010 r., III nabór od 26 września do 7 października 2011 r. Jak wynika z danych 
przedstawionych w tabeli 4, liczba złożonych wniosków w tych trzech naborach na dzień 
4 listopada 2011 wynosi 31 255, liczba zawartych umów 5655. Z kolei kwotę zrealizowanych 
płatności szacuje się na 315 290 974,21 zł, przy czym limit środków na to działanie na lata 
2007–2013 wynosi 4 511 415 841,67 zł. 

Zauważyć można, że w kolejnych naborach rośnie liczba złożonych wniosków. W 2010 
roku złożono 10 540 wniosków, co ponaddwukrotnie przewyższyło liczbę złożonych wnio-
sków w 2009 roku. Małe zainteresowanie pomocą finansową w 2009 roku mogło wynikać 
z braku możliwości dostępu do szczegółowych informacji wśród społeczności wiejskiej 
o zasadach korzystania z funduszy.

21 Mikroprzedsiębiorstwa, tworzenie i rozwój – nowe zasady, „Biuletyn informacyjny ARiMR” 2010, 
nr 12, s. 11.

22 I. Sikorska, op.cit., s. 3.
23 W naborze 2009 r., aby otrzymać refundację w wysokości 300 tys. zł, należało utworzyć co najmniej 

pięć nowych miejsc pracy.
24 I. Łapińska, Mikroprzedsiębiorstwo – szansą dla ludzi przedsiębiorczych, „Wiadomości Rolnicze” 

2011, październik, s. 12.
25 W naborze w 2009 r. kolejność przysługiwania pomocy ustalona została w drodze losowania.
26 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – zasady przyznawania pomocy, „Biuletyn informacyjny 

ARiMR” 2010, nr 5, s. 25.
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Tabela 4

Liczba złożonych wniosków oraz liczba zawartych umów w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (dane na dzień 4.11. 2011)

Wyszczególnienie
Nabór

Razem
2009 2010 2011

Liczba złożonych wniosków 4983 10 540 15 732 31 255
Liczba zawartych umów 2242 3413 0 5655
Zrealizowane płatności (zł) 315 290 974,21
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Zbiorcze sprawozdanie bieżące...

4.  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

Celem działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, jak wynika 
z definicji, jest pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu przez rolników, ich domowników oraz 
małżonków rolników działalności nierolniczej27 lub związanej z rolnictwem w zakresie 
produkcji lub usług, co w konsekwencji ma wpłynąć na kreowanie pozarolniczych źródeł 
dochodów, a także promocję zatrudnienia poza rolnictwem na terenach wiejskich28. Można 
zatem twierdzić, że działanie to ma pomóc m.in. w rozwoju mikroprzedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich. 

Maksymalna wysokość wsparcia w zakresie danego działania przyznana jednemu 
beneficjentowi nie może przekroczyć 100 tys. zł, przy czym poziom pomocy może wyno-
sić maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych operacji, które muszą mieć charakter 
inwestycyjny29. 

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zostały 
przeprowadzone już cztery nabory: I nabór od 5 czerwca do 7 listopada 2008 r., II nabór od 
15 kwietnia do 31 grudnia 2009 r., III nabór od 24 sierpnia do 31 grudnia 2010 r. oraz IV 
nabór od 27 września do 4 listopada 2011 r. 

Szczególnym naborem był nabór IV ze względu na jego etapowość i wprowadzone 
zmiany dotyczące wielkości pomocy i kolejności jej przyznawania. W pierwszym etapie 
tego naboru można było składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane 
z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego, a po-
ziom wsparcia dla jednego beneficjenta na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 
500 tys. zł. W drugim etapie swoje wnioski o dofinansowanie mogli składać wszyscy, któ-
rzy planowali inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu i energii elektrycznej, 

27 Prawdopodobnie nowe podmioty gospodarcze (głównie przedsiębiorstwa usługowe) tworzone ze 
środków programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” będą zatrudniać poniżej 9 pra-
cowników (przeważnie 1–2 osoby), więc będą mikroprzedsiębiorstwami.

28 Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2010 rok, ARiMR, 
Warszawa 2011, s. 48. 

29 I. Sikorska, Nabór wniosków już w drugim kwartale, PROWieści – miesięcznik dotyczący Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (2010), nr 4, s. 5.
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np. na rozwój usług na rzecz rolnictwa, leśnictwa, usług turystycznych, agroturystycznych, 
doradczych lub finansowych. W tym przypadku kwota pomocy przyznanej dla jednego 
beneficjenta nie mogła przekroczyć 100 tys. zł. W naborze tym również została wprowa-
dzona zmiana dotycząca kolejności przyznawania pomocy. Nie obowiązywała już zasada 
„kto pierwszy, ten lepszy”, każdy wniosek był poddany ocenie punktowej, ze względu na: 
powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie, podstawowy dochód podatkowy gminy 
na jednego mieszkańca, powierzchnię gruntów rolnych położonych na obszarach o nieko-
rzystnych warunkach gospodarowania oraz korzystanie ze wsparcia w ramach określonych 
działań PROW 2007–2013. Najwyżej oceniane będą wnioski złożone przez rolników dys-
ponujących małym gospodarstwem położonym na terenach charakteryzujących się nieko-
rzystnymi warunkami gospodarowania, złożonymi przez rolników mieszkających w gmi-
nach o niskim dochodzie podatkowym oraz osób, które nie korzystały wcześniej ze wparcia 
w zakresie m.in. działania „Różnicowanie działalności nierolniczej” oraz „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”30. 

W ramach czterech naborów działania „Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej” złożone zostały 24 073 wnioski – na dzień 4 listopad 2011 roku zawarto 9794 
umowy. Łączna kwota zrealizowanych płatności wynosi dotychczas 511 429 509,79 zł, przy 
czym limit środków na cały okres programowania 2007–2013 wynosi 1 487 995 324,71 zł. 

Tabela 5

Liczba złożonych wniosków oraz liczba zawartych umów w ramach działania 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (dane na dzień 4.11. 2011)

Wyszczególnienie
Nabór 

Razem
2008 2009 2010 2011

Liczba złożonych wniosków 4050 3838 8816 7369 24 073
Liczba zawartych umów 1983 2289 5522 0 9794
Zrealizowane płatności (zł) 511 429 509,79
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Zbiorcze sprawozdanie bieżące...

Podsumowanie

Ze względu na rolę mikroprzedsiębiorstw w gospodarce oraz na konieczne zmiany 
w strukturze zatrudnienia na obszarach wiejskich niezbędne jest wsparcie osób tworzących 
miejsca pracy na tych terenach.

W związku z tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (oś 3) rolnicy oraz przed-
siębiorcy mogą skorzystać z dwóch działań nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości 
– głównie na wsparcie mikroprzedsiębiorstw.

30 Na wsi może powstać około 31 tys. nowych miejsc pracy – zakończyło się przyjmowanie wniosków od 
mikroprzedsiębiorców, trwa nabór dla rolników, http://www.arimr.gov.pl (26.10.2011).
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Podstawowym warunkiem dofinansowania powstania lub rozwoju takiego przedsię-
biorstwa jest stworzenie nowych miejsc pracy, które mają wpływ na rozwój polskiej wsi 
i podnoszenie standardów życia jej mieszkańców.

Środki z Unii Europejskiej nie trafiają na polską wieś wyłącznie w ramach dopłat bez-
pośrednich. Jak wskazano w pracy, część środków pochodzących z UE może mieć i zapew-
ne ma także bezpośredni wpływ na zmniejszenie bezrobocia w Polsce oraz na podnoszenie 
dochodów mieszkańców wsi, a więc pośrednio również wszystkich Polaków.

Warunki, jakie tworzy UE w postaci pomocy finansowej, do rozwoju mikroprzed-
siębiorstw mają zasadniczy wpływ na ich powstawanie lub rozkwit na terenach wiejskich. 
Przedsiębiorstwa powstające z wykorzystaniem środków unijnych to głównie firmy usługo-
we oraz niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa produkcyjne, które są bardzo istotne, zwłasz-
cza w niewielkim środowisku wiejskim.

SUBSIDIES FOR MICRO ENTERPRISES 
IN RURAL AREAS FROM PROW 2007–2013

Summary 

Running the non-agricultural economic activity in rural areas has a large influence on the in-
come of entrepreneurs and on unemployment. So, the development of entrepreneurship among farm-
ers may result in increasing farmer income and in reduced unemployment in these areas. This is one 
of the reasons why subsidies for micro enterprises from the PROW 2007–2013 have amounted to 
approximately 6 billion PLN. 

Firstly these funds are aimed at reducing unemployment in rural areas and, secondly, at in-
creasing the farmers’ family income.

Translated by Damian Walczak, Agnieszka Żołądkiewicz
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KREDYTY PREFERENCYJNE 
DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Przedmiotem artykułu są kredyty preferencyjne adresowane do małych i średnich 
przedsiębiorstw1 (MŚP). Celem artykułu jest określenie rodzajów kredytów preferencyj-
nych oferowanych MŚP, zasad i warunków ich przyznawania oraz stopnia korzystania 
z nich przez niewielkie podmioty. 

1. Istota kredytów preferencyjnych

Kredyty preferencyjne to kredyty udzielane MŚP na korzystniejszych warunkach niż 
wynikałoby to z rachunku ekonomicznego. Oznacza to w praktyce refundację (umorzenie) 
części kredytu lub obniżenie wysokości oprocentowania. 

Przy kredytach preferencyjnych musi istnieć instytucja, która rekompensuje bankowi 
straty wynikające z istniejących przywilejów dla kredytobiorcy. Takimi instytucjami mogą 
być:

–  Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, które wykorzystują środki 
z budżetu państwa (samorządu terytorialnego) i działają bezpośrednio lub za po-
średnictwem agencji lub funduszu rządowego, ministerstwa itp.,

–  międzynarodowe organizacje finansowe,
–  rządy, instytucje i przedsiębiorstwa rządowe innych krajów,
–  Unia Europejska i jej instytucje.
Niewielkie kredyty preferencyjne mogą też być dofinansowane przez fundacje i insty-

tucje prywatne. W większości kredyty preferencyjne są przeznaczone na realizację polityki 
rządowej w sferze gospodarki (w tym: pomoc dla małych przedsiębiorstw, rozwój rolni-
ctwa, aktywizacja obszarów ekonomicznie najsłabiej rozwiniętych lub najbardziej zagrożo-
nych bezrobociem, rozwój budownictwa mieszkaniowego i turystyki) lub pewnych celów 
społecznych (np. ochrona środowiska, pomoc dla osób niepełnosprawnych). 

1 W artykule pod pojęciem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przyjmuje się mikroprzedsiębior-
stwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.
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Mechanizmy kredytów preferencyjnych są zróżnicowane. Zawsze podpisywane są 
szczegółowe umowy między zainteresowanymi bankami a instytucją finansującą kredyt. 
W przypadku kredytów ze środków budżetowych najczęściej bank wypłaca pieniądze ze 
swoich środków, a instytucja finansująca (np. agencja rządowa) dopłaca do oprocentowania 
kredytu. Przy kredytach ze środków zagranicznych pieniądze stawia do dyspozycji pol-
skiego banku zagraniczna instytucja finansująca operację (np. fundusz Unii Europejskiej). 
Środki te są nisko oprocentowane, polski bank pobiera dodatkowo punkty procentowe za 
pośrednictwo. Korzyści z udzielania kredytów preferencyjnych z punktu widzenia ban-
ków w znacznej mierze zależą od oceny istniejącego ryzyka. Wtedy, gdy banki ponoszą 
dużą część ryzyka, a są problemy ze spłacalnością kredytów, rzeczywiste zainteresowa-
nie banków jest ograniczone. Innym czynnikiem utrudniającym wykorzystanie kredytów 
preferencyjnych jest wprowadzenie bardzo surowych procedur kontrolnych i trudnych do 
przestrzegania (szczególnie dla drobnych kredytobiorców) zasad.

2. Rodzaje kredytów preferencyjnych oferowanych przez banki

Banki oferują następujące rodzaje kredytów preferencyjnych, z których mogą korzy-
stać MŚP:

–  kredyt technologiczny,
–  linia kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
–  linia kredytowa Banku Rozwoju Rady Europy,
–  kredyty preferencyjne z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-

ctwa,
–  kredyty preferencyjne z dopłatą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-

podarki Wodnej.

Kredyt technologiczny
Zasady udzielania kredytu technologicznego oraz przyznawania premii technologicz-

nej zostały ustalone w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia-
łalności innowacyjnej (DzU nr 116, poz. 730). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy kredyt 
technologiczny udzielany jest na realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo 
spłacany ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicz-
nej. Jednocześnie kredyt technologiczny jest formą dofinansowania MŚP ze środków UE 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 4: Inwestycje w in-
nowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.3: Kredyt technologiczny. Rolę instytucji wdraża-
jącej to działanie pełni Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest udzielany przez 14 banków 
kredytujących, które zawarły umowę o współpracę w tym zakresie z BGK2.

2 Są to następujące banki: PKO BP, Pekao SA, BPH, Bank Millennium, ING Bank Śląski, Citibank 
Handlowy, Alior Bank, Multibank (BRE Bank), BOŚ, Raiffeisen Bank Polska, Bank Polskiej Spółdziel-
czości, Krakowski BS, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny.
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Zgodnie z art. 2 i 3 ustawy kredyt technologiczny jest udzielany przez bank kredytu-
jący mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy posiadającemu zdolność 
kredytową na realizację inwestycji technologicznych polegających na:

–  zakupie nowej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat, jej 
wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco 
ulepszonych towarów, procesów lub usług,

–  wdrożeniu własnej nowej technologii, która nie jest stosowana na świecie dłużej 
niż 5 lat oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco 
ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Jego oprocentowanie nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych 
kredytów inwestycyjnych udzielanych przez bank kredytujący. Ponadto warunki udzielania 
kredytu technologicznego, w szczególności prowizje i opłaty, nie mogą być mniej korzystne 
niż warunki proponowane przy udzielaniu przez bank kredytujący innych kredytów inwe-
stycyjnych.

Ustawa w art. 4 określa, że udział własny MŚP realizującego inwestycję technolo-
giczną w finansowaniu tej inwestycji nie może stanowić mniej niż 25% wydatków. Zatem 
kredyt technologiczny udzielany jest do wysokości 75% wydatków na realizację inwestycji 
technologicznej.

Procedura udzielenia kredytu technologicznego przez bank kredytujący i premii tech-
nologicznej przez BGK określona jest w art. 5–8 ustawy i kształtuje się następująco:

1.  MŚP składa do banku kredytującego wniosek o udzielenie kredytu technolo-
gicznego.

2.  W terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku bank kredytujący zawiera z MŚP 
warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu 
technologicznego. Warunkiem jest posiadanie przez MŚP zdolności kredytowej na 
potrzeby kredytu technologicznego.

3.  MŚP za pośrednictwem banku kredytującego składa do BGK wniosek o przyznanie 
premii technologicznej, do którego dołącza warunkową umowę kredytu technolo-
gicznego albo promesę kredytu technologicznego oraz inne dokumenty określone 
w art. 5 ust. 3 ustawy, wśród których przede wszystkim należy wymienić opinię 
uprawnionej instytucji stwierdzającą, że technologia, która będzie wdrażana, speł-
nia warunki ustawy; charakterystykę technologii i sposobu jej wdrożenia. Składa 
również biznesplan inwestycji technologicznej zawierający harmonogram rzeczo-
wo-finansowy oraz wykaz wydatków. Bank kredytujący sprawdza wniosek pod 
względem formalnym i kompletny przekazuje do BGK.

4.  BGK rozpatruje wniosek o przyznanie premii technologicznej i przyznaje promesę 
premii technologicznej nie później niż do końca miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym został złożony kompletny wniosek albo po miesiącu, w którym 
usunięto nieprawidłowości.
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5.  W terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji z BGK o uzyskaniu przez MŚP 
promesy premii technologicznej bank kredytujący podpisuje z MŚP umowę o udzie-
lenie kredytu technologicznego.

6.  W terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy o udzielenie kredytu techno-
logicznego BGK zawiera umowę z MŚP o wypłatę premii technologicznej.

Główną zaletą dla MŚP zaciągnięcia kredytu technologicznego jest udział w jego fi-
nansowaniu premii technologicznej wypłacanej przez BGK. W pierwszej kolejności należy 
zauważyć, że MŚP może rozpocząć realizację inwestycji technologicznej finansowanej kre-
dytem technologicznym po przyznaniu przez BGK promesy premii technologicznej, kiedy 
istnieje niejako pewność jej otrzymania.

BGK wypłaca premię technologiczną ze środków Funduszu Kredytu Technologiczne-
go w całości lub w ratach na wniosek MŚP złożony za pośrednictwem banku kredytującego. 
Premia technologiczna jest wypłacana do banku kredytującego do wysokości odpowiadają-
cej wartości netto (bez podatku od towarów i usług) sprzedaży towarów lub usług będących 
wynikiem inwestycji technologicznej, potwierdzonej zapłaconymi fakturami za okres od 
dnia zakończenia inwestycji technologicznej do dnia złożenia wniosku o wypłatę premii 
technologicznej (jej raty). Taki warunek oznacza w rzeczywistości, że MŚP ze środków 
własnych oraz kredytu technologicznego musi wdrożyć technologię, rozpocząć produkcję 
przy jej wykorzystaniu i dopiero sprzedane towary lub usługi z tej produkcji mogą dać pod-
stawę do ubiegania się o wypłatę premii technologicznej. 

Ponadto premia technologiczna może być przyznana tylko na pokrycie wydatków 
określonych w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy. Są to wydatki przeznaczone na realizację inwestycji 
technologicznej, udokumentowane zapłaconymi fakturami, pomniejszone o podatek od to-
warów i usług oraz podatek akcyzowy, sfinansowane za pomocą kredytu technologicznego, 
poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej.

Poza tym MŚP, aby uzyskać premię technologiczną, musi przedłożyć BGK szereg do-
kumentów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy, wśród których należy przede wszystkim 
wymienić zobowiązanie MŚP, że produkcja towarów lub świadczenie usług wynikające 
z inwestycji technologicznej będą kontynuowane w województwie, w którym została zrea-
lizowana inwestycja technologiczna, co najmniej przez 3 lata od dnia zakończenia inwesty-
cji technologicznej, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę uzyskanej premii technolo-
gicznej, oraz oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami publicznoprawnymi.

Oprócz wyżej wskazanych wymogów ustalona została również maksymalna wyso-
kość premii technologicznej. Nie może ona przekroczyć 4 mln zł oraz przy założeniu 25% 
udziału własnego MŚP maksymalnie premia technologiczna może pokryć od 30,0% do 
52,5% wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji technologicznej.

Omówione zasady przyznawania kredytu technologicznego pozwalają na przedsta-
wienie następujących wniosków:
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1. Procedura udzielenia kredytu technologicznego jest bardzo skomplikowana. Wy-
magane dokumenty przez BGK są wysoce kosztochłonne i trudne do sporządzenia 
przez MŚP, szczególnie mikroprzedsiębiorstwa. 

2.  Odległy czas wypłacania premii technologicznej oraz uzależnienie jej od wartości 
sprzedanych towarów i usług zwiększa ryzyko finansowe realizowanego przedsię-
wzięcia przez MŚP.

3.  Szeroki zakres wymaganych dokumentów dla uruchomienia premii technolo gicznej. 
4.  Wysoka wartość możliwej do uzyskania przez MŚP premii technologicznej.
5.  Bezpośrednie przełożenie kredytu technologicznego na rozwój MŚP, z uwagi na 

wdrożenie nowej technologii.
6.  Należy spełnić wiele warunków, aby otrzymać kredyt technologiczny i premię 

technologiczną, wiążą się one z poniesieniem określonych kosztów przez MŚP. Ta-
kie zaangażowanie MŚP jest opłacalne z uwagi na możliwość sfinansowania od 
30% do 52,5% wydatków związanych z realizacją inwestycji. Udane przeprowa-
dzenie całego przedsięwzięcia służy rozwojowi niewielkich podmiotów.

Wysokość kwoty dofinansowania do omawianego kredytu dla projektów przyjętych 
w 2009 roku wynosiła około 15 mln zł i w 2010 r. około 35 mln zł.

Kredyty preferencyjne z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Podstawą prawną do udzielania kredytów preferencyjnych z dopłatą Agencji Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 
2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (DzU nr 22, poz. 121). 

Zgodnie z § 2 i § 3 rozporządzenia Agencja udziela pomocy finansowej na realizację 
inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie 
produktów rolnych oraz na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane zdarzeniami loso-
wymi. Pomoc ta jest realizowana w następujący sposób:

–  stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, które udzielane są na 
sfinansowanie części kosztów tych inwestycji,

–  częściowa spłata kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie 
części kosztów tych inwestycji;

–  udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych przeznaczonych na 
sfinansowanie części kosztów tych inwestycji.

Zgodnie z powyższym, kredyty, których udzielanie wspiera Agencja, można podzielić na 
kredyty inwestycyjne i klęskowe. Przy realizacji inwestycji w przetwórstwie produktów rol-
nych pomoc jest udzielana wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Udziela-
niem kredytów zajmują się banki, które zawarły stosowną umowę o współpracy z Agencją3.

3 Są to następujące banki: Pekao SA, BPH, BZ WBK, ING Bank Śląski, BGŻ, Bank Polskiej Spółdziel-
czości, Krakowski BS, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny.
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Kwoty kredytów bankowych objęte pomocą nie mogą przekroczyć 80% wartości na-
kładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł oraz 70% 
nakładów inwestycyjnych przy działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie pro-
duktów rolnych i wynosić więcej niż 8 lub 16 mln zł. Natomiast łączna wartość pomocy nie 
może przekroczyć co do zasady 40% kwoty udzielonego kredytu bankowego.

Rozporządzenie w § 10 określa maksymalne oprocentowanie kredytów bankowych 
objętych pomocą na poziomie 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków 
do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Jednocześnie wskazuje, 
że to należne bankowi oprocentowanie jest płacone w połowie przez kredytobiorcę, nie 
mniej jednak niż 2%, zaś w pozostałej części dopłaca Agencja.

Natomiast poręczenia są udzielane przez Agencję do wysokości 60% wykorzystanej 
kwoty przyznanego kredytu, nie więcej niż 1 mln zł, zaś gwarancje do wysokości 80% 
wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu, nie więcej niż 1 mln zł.

MŚP, aby uzyskać wsparcie z Agencji, musi spełnić szereg warunków. Wśród nich 
przede wszystkim należy wymienić sporządzenie planu inwestycji, której ma dotyczyć fi-
nansowanie, oraz zobowiązanie do kontynuowania działalności objętej wsparciem.

Z dofinansowania Agencji mogą skorzystać MŚP będące zakładami przetwórstwa 
produktów rolnych i korzystające z kredytów inwestycyjnych. Wśród preferencyjnych linii 
kredytów inwestycyjnych adresowane do MŚP są przede wszystkim kredyty na realizację 
inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych oraz kredyty na realizację inwestycji w za-
kresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu. 
Wysokość przyznanych tych kredytów MŚP w latach 2005–2009 na tle innych kredytów 
objętych wsparciem Agencji przedstawiono w tabeli 1.

Większość kredytów udzielana jest na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych 
oraz działach specjalnych produkcji rolnej – korzystają z nich rolnicy. Natomiast kredyty 
preferencyjne udzielone MŚP wyniosły w omawianym okresie w granicach 270 mld zł i sta-
nowiły około 17% wszystkich kredytów objętych wparciem Agencji. Z uwagi na bezpośred-
ni związek kredytów z inwestycjami MŚP należy założyć, że służą one rozwojowi MŚP.

Mając na uwadze powyższą analizę, można podać następujące wnioski dotyczące kre-
dytów udzielanych z dopłatą ARiMR.

1. Szeroki zakres form udzielania wsparcia przez Agencję. MŚP może uzyskać dopła-
tę do oprocentowania kredytu, częściową spłatę kapitału kredytu, poręczenie lub gwarancję 
spłaty kredytu.

2. Niskie oprocentowanie kredytów udzielanych MŚP. Nie może ono przekroczyć 1,5 
stopy kredytu redyskonta weksli, zatem według stanu na 1 listopada 2011 r. oprocentowa-
nie nie może być wyższe od 7,125% w skali roku. W przypadku skorzystania z dopłaty do 
oprocentowania atrakcyjność kredytu dodatkowo rośnie.

3. Ograniczona możliwość korzystania z kredytów przez MŚP, gdyż oferta skierowana 
jest tylko do firm z sektora przetwórstwa rolnego.
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4. Możliwość korzystania z kredytów przez MŚP na dogodnych warunkach, pomijając 
nawet dopłaty udzielane przez Agencję. Maksymalna wysokość kredytu wynosi 16 mln zł 
i dla niewielkich podmiotów jest kwotą wysoką. Kredyt może sfinansować 70% warto-
ści nakładów inwestycyjnych. Okres kredytowania wynosi do 8 lat (kredyty inwestycyjne 
w przetwórstwie rolnym) lub 15 lat (w zakresie nowych technologii). Istnieje możliwość 
uzyskania dwuletniej karencji w spłacie kredytu. Wymagane dokumenty przez Agencję na-
leżą do standardowych przy przyznawaniu kredytów inwestycyjnych, przy czym Agencja 
oferuje pomoc przy ich wypełnianiu, szczególnie w odniesieniu do planu inwestycji.

5. Kredyty z dopłatą ARiMR służą rozwojowi MŚP zajmujących się przetwórstwem 
rolnym, gdyż przeznaczone są na wydatki inwestycyjne oraz technologiczne.

Kredyty preferencyjne z dopłatą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

Kolejna grupa kredytów preferencyjnych udzielana jest z dopłatą Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Mogą one być przeznaczone 
na cele ekologiczne określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony śro-
dowiska (t.j. DzU 2008, nr 25, poz. 150, z późn. zm.). W odniesieniu do MŚP mogą być to 
działania w zakresie infrastruktury energetycznej przyjaznej środowisku i efektywności 
energetycznej. Wsparcie NFOŚiGW, jakie może otrzymać MŚP, obejmuje dopłaty do opro-
centowania kredytów. 

Dopłaty do oprocentowania kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat. Sto-
pa dopłat do oprocentowania w skali roku nie może być wyższa niż 3%. MŚP podpisuje 
stosowną umowę z NFOŚiGW w sprawie dopłat do kredytu. W tym celu musi przedstawić 
przedsięwzięcie (projekt), które będzie finansowane, wraz z harmonogramem rzeczowo-fi-
nansowym tego przedsięwzięcia, wskazać koszty, które mają być objęte dofinansowaniem, 

Tabela 1

Przyznane kredyty preferencyjne w latach 2005–2009 według linii kredytowych

Linie kredytowe
Kredyty udzielone w latach

2005–2009
Udział kwot 

kredytów
liczba kwota (mln zł) (%)

Kredyty dla młodych rolników 37 696 491 012,67 44,2
Kredyty na zakup gruntów 26 562 467 722,63 34,4
Kredyty inwestycyjne podstawowe 15 965 107 750,29 7,1
Kredyty w zakresie nowych technologii 5 560 161 274,61 9,7
Kredyty na zakup nieruchomości rolnych 2 050 53 435,76 3,1
Kredyty branżowe 1 822 13 192,82 1,3
Kredyty dla grup producentów 20 2 082,65 0,2
Razem 89 655 1 296 471,43 100,0
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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podać kwotę dopłat ze środków NFOŚiGW do oprocentowania kredytu, o jaką się ubie-
ga wraz z proponowanym harmonogramem wypłat i spłat kredytu. Po podpisaniu umowy 
z NFOŚiGW MŚP zawiera ostateczną umowę kredytu z wybranym bankiem. 

Tego rodzaju kredyty, z uwagi na ich specyfikę, w niewielkim stopniu są wykorzysty-
wane przez MŚP. Niewielkie podmioty rzadko realizują przedsięwzięcia o znaczeniu eko-
logicznym. Z kredytów korzystają głównie jednostki samorządu terytorialnego oraz duże 
firmy z wybranych sektorów.

Linia kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego4

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zajmuje się finansowaniem MŚP od 1968 roku, 
to finansowanie jest jednym z pięciu priorytetów operacyjnych banku. Działalność EBI 
w sektorze MŚP obejmuje trzy rodzaje produktów finansowych udzielanych za pośredni-
ctwem ponad dwustu banków komercyjnych i około trzystu funduszy inwestycyjnych typu 
private equity w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej:

–  linie kredytowe EBI dla banków komercyjnych z przeznaczeniem na średnio- lub 
długoterminowe finansowanie inwestycji materialnych MŚP, roczna wysokość 
tych kredytów, dla około 50 tys. MŚP rocznie, wynosiła około 5 mld EUR,

–  kapitał ryzyka: od roku 2000 do 2007 EBI zainwestował 4,4 mld EUR w 273 fundu-
sze inwestycyjne typu private equity, które nabywają udziały w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, przeważnie innowacyjnych małych firmach o dużym poten-
cjale wzrostu; dzięki tym środkom od 2001 roku powstało w Unii Europejskiej 
ponad 800 tys. MŚP, 

–  gwarancje bankowe: przeprowadzono 190 operacji pozwalających na udzielenie 
częściowej gwarancji dla zaangażowania z tytułu kredytów bankowych dla MŚP 
w wysokości 11,6 mld EUR. 

Przechodząc do kredytów udzielanych przez EBI dla MŚP, należy stwierdzić, że 
otrzymać kredyt mogą tylko samodzielne przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 
pracowników. 

Kredyty EBI dla MŚP mogą wspierać wszystkie rodzaje inwestycji lub wydatków 
niezbędnych do rozwoju małej firmy. Te inwestycje można podzielić na:

–  inwestycje materialne na zakup sprzętu lub nieruchomości, 
–  inwestycje niematerialne na finansowanie wydatków bezpośrednio związanych 

z badaniami i rozwojem, tworzeniem lub przejmowaniem sieci dystrybucji (rów-
nież w innym państwie członkowskim UE), składaniem lub nabywaniem patentów 
lub finansowanie kosztów ponoszonych w związku z transferem przedsiębiorstwa 
umożliwiającym kontynuację działalności gospodarczej (gdy nabywca oraz przed-
siębiorstwo wystawione na sprzedaż są MŚP, a kwota wymagana do sfinansowania 
transferu nie przekracza 1 mln EUR), 

4 Opracowano na podstawie informacji znajdujących się na stronie internetowej: www.eib.europa.eu.
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–  inwestycje konieczne do zwiększenia kapitału roboczego niezbędnego do rozwoju 
MŚP będących na etapie ekspansji. 

Kredyty EBI dla MŚP mogą wspierać inwestycje we wszystkich sektorach gospodarki 
z wyjątkiem broni, gier hazardowych, tytoniu, testów na zwierzętach i działań, których od-
działywania na środowisko w dużej mierze nie da się złagodzić lub zrównoważyć, sektorów 
kontrowersyjnych pod względem moralnym lub etycznym (na przykład klonowania ludzi) 
i działalności deweloperskiej w zakresie nieruchomości sensu stricto.

Kredyty mogą wspierać inwestycje w każdej wysokości, od bardzo małych projek-
tów po inwestycje, których koszt nie przekracza 25 mln EUR. EBI przyznaje wsparcie dla 
kredytów o okresie spłaty od dwóch do dwunastu lat. Faktyczny okres spłaty kredytu jest 
uzależniony od ekonomicznego okresu życia finansowanego projektu. Maksymalna kwota 
wsparcia EBI nie może przekroczyć 12,5 mln EUR na kredyt.

Kredyty są przyznawane za pośrednictwem banków komercyjnych, które są odpowie-
dzialne za ocenę każdego wniosku kredytowego przedłożonego przez MŚP. W większości 
przypadków decyzja w sprawie przyznania kredytu dla MŚP pozostaje całkowicie w gestii 
banku pośredniczącego5. 

Zaangażowanie EBI w finansowanie MŚP ma na celu poprawę warunków finanso-
wych tych kredytów udzielanych MŚP. Te preferencje polegają głównie na tym, że jest to 
elastyczna i wygodna forma finansowania dla MŚP. Kredyt mogą otrzymać podmioty roz-
poczynające działalność gospodarczą, istnieje możliwość skorzystania z preferencji w od-
niesieniu do poziomu marży kredytowej.

Podsumowując ten rodzaj kredytu preferencyjnego, należy zauważyć możliwość sze-
rokiego jego zastosowania przez MŚP. Mogą one finansować wydatki inwestycyjne i roz-
wojowe, maksymalna wysokość kredytu ustalona jest na wysokim poziomie, możliwy jest 
długi okres kredytowania. Za podstawową barierę w ich uzyskaniu należy przyjąć brak 
uproszczeń w procedurze ich przyznawania.

Linia kredytowa Banku Rozwoju Rady Europy6

Bank Rozwoju Rady Europy (CEB – Council of Europe Development Bank) udzie-
la kredytów inwestycyjnych firmom należącym do sektora MŚP. Finansowane są projek-
ty inwestycyjne MŚP działających w sektorze prywatnym, których podstawowym celem 
jest tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia miejsc pracy 
w MŚP. Projekt powinien przyczynić się do utworzenia nowych stałych lub sezonowych 
miejsc pracy poprzez wzmocnienie pozycji konkurencyjnej MŚP i ułatwienie im dostępu do 
średnio- i długoterminowego finansowania. 

5 W Polsce są to następujące banki: PKO BP, Pekao SA, Bank Millennium, Kredyt Bank, BNP Paribas 
Fortis, Nordea Bank Polska, Multibank (BRE Bank), BOŚ, Raiffeisen Bank Polska, BGK.

6 Opracowano na podstawie informacji znajdujących się na stronie internetowej: www.coebank.org.
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Kredytem MŚP mogą sfinansować zakup maszyn i urządzeń, środków transportu, 
technologii informacyjnej, sprzętu biurowego, zakup, budowę, remont lub modernizację bu-
dynków bezpośrednio powiązanych z projektem, w tym przygotowanie gruntu do tego celu.

Kredyt przyznawany jest do wysokości 2 mln zł i na okres nieprzekraczający 25 lat. 
Kredyt udzielany jest na preferencyjnych warunkach w zakresie wysokości prowizji i od-
setek bankowych. Jest szczególnie polecany nowo założonym MŚP na pokrycie kosztów 
związanych z inwestycjami przy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Warunki, jakie 
MŚP musi spełnić, aby został mu przydzielony kredyt, ustala bank kredytujący.

Omówiony kredyt służy dalszemu rozwojowi MŚP, dzięki temu – według założeń 
– powinien przyczynić się do stworzenia i utrzymania miejsc pracy.

Podsumowanie

Na podstawie pełnej analizy oferowanych MŚP kredytów preferencyjnych można 
przedstawić następujące wnioski:

1.  Wszystkie rodzaje kredytów preferencyjnych mają charakter inwestycyjny oraz ist-
nieje możliwość wykorzystania ich na rozwój przedsiębiorstwa.

2.  Preferencje w tych kredytach dotyczą obniżenia kosztów ich obsługi przez MŚP. Firma 
korzystając z tego kredytu, otrzymuje dopłatę do oprocentowania lub rekompensatę 
części kapitału kredytu. Dzięki temu kredyt staje się bardziej dostępny dla MŚP.

3.  Preferencje w tych kredytach nie dotyczą pozakosztowych warunków przyznania 
kredytu – sposobu badania zdolności kredytowej, wymaganych dokumentów, opi-
nii, prognoz. Procedura przyznawania tych kredytów w tym zakresie jest zbliżona do 
procedury obowiązującej przy standardowych kredytach inwestycyjnych, czasami 
jednak jest nawet bardziej restrykcyjna. Sytuacja taka ogranicza dostęp niewielkich 
podmiotów do tej formy finansowania.

4.  Ogólnie rzecz biorąc, MŚP w niewielkim stopniu wykorzystują kredyty preferen-
cyjne. W badaniach ten rodzaj kredytów w ogóle nawet nie jest zauważalny – za-
równo w opinii banków, jak i niewielkich podmiotów. 

PREFERENTIAL LOANS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Summary

The subject of the article are preferential loans directed to small and medium enterprises 
(SMEs). The article sets out the types of preferential loans offered to SMEs, the terms and conditions 
thereof and the extent of their use by small entities. The analysis showed that these loans are an invest-
ment. Preferences for these credits apply to reduce their operating costs by SMEs, so that they become 
more accessible to them. However the procedure for granting these loans is complicated, which limits 
their availability. In general, SMEs in little use of preferential loans.

Translated by Robert Wolański
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MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Przedmiotem artykułu jest obciążenie małych i średnich przedsiębiorstw1 (MŚP) 
świadczeniami publicznoprawnymi niebędącymi podatkami i opłatami. Spośród tych 
świadczeń analizie poddano składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, składkę na ubezpie-
czenie zdrowotne, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych, składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych i składkę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Celem artykułu jest określenie ciężaru ekonomicznego poszczególnych świadczeń dla 
MŚP, porównanie ich ze sobą oraz odniesienie do wysokości podatków. Ukazana została 
również polityka państwa w zakresie tych obciążeń pod kątem preferencyjnego traktowania 
MŚP.

1.  Polityka w zakresie ubezpieczeń społecznych w stosunku do małych 
i średnich przedsiębiorstw

Wśród obciążeń publicznoprawnych duże znaczenie dla MŚP mają składki z tytułu 
ubezpieczeń społecznych. Warunki podlegania temu ubezpieczeniu określa ustawa z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 137, poz. 887, z późn. 
zm.). Ubezpieczenie społeczne obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe 
i chorobowe. Na każdy z tych rodzajów ubezpieczeń pobierana jest odrębna składka. Zgod-
nie z art. 6, 11 i 12 wspomnianej ustawy obowiązek wpłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne spoczywa m.in. na osobach fizycznych, które na obszarze Polski prowadzą dzia-
łalność gospodarczą i współpracują przy jej prowadzeniu (małżonek, dzieci własne, dzie-
ci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodzice), oraz na pracownikach, przy czym 
osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące fakultatywnie 
podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

1 W artykule pod pojęciem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przyjmuje się mikroprzedsiębior-
stwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.
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W myśl art. 16 cytowanej ustawy osoby prowadzące działalność gospodarczą składki 
na własne ubezpieczenie społeczne finansują w całości z własnych środków. Ponadto finan-
sują również składki osób z nimi współpracujących. Dodatkowo partycypują w płaceniu 
części składek od swoich pracowników, tj. 50% składki emerytalnej, 75% składki rentowej 
i w całości składkę wypadkową. Osoby prowadzące działalność gospodarczą również we 
wszystkich tych przypadkach rozliczają składki, prowadzą ewidencję i dokumentację oraz 
wpłacają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kluczowe znaczenie dla określenia wysokości płaconych przez MŚP składek ubezpie-
czeniowych ma podstawa wymiaru tych składek i ich stopy procentowe.

Podstawa wymiaru dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi 
współpracujących to zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przecięt-
nego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej 
podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. W roku 2011 ta podstawa wynosi 
2015,40 zł. Natomiast w przypadku pracowników jest nią faktycznie uzyskiwany przychód 
przez pracownika.

Dla MŚP rozpoczynających działalność gospodarczą podana podstawa ulega obni-
żeniu. Mianowicie zgodnie z art. 18a ustawy osoby prowadzące działalność gospodarczą 
na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych 
w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności przyj-
mują podstawę wymiaru składek jako kwotę zadeklarowaną, nie niższą niż 30% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia. W roku 2011 ta podstawa kształtuje się na poziomie 415,80 zł. 
MŚP mogą skorzystać z tego przywileju, jeżeli:

– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem 
rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły takiej dzia-
łalności, 

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz któ-
rego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzed-
nim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdziel-
czego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności 
gospodarczej.

Rozwiązanie to dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą sa-
modzielnie oraz będących wspólnikami spółki cywilnej. Te formy dominują wśród MŚP, 
dlatego większość rozpoczynających działalność niewielkich podmiotów może z tego przy-
wileju skorzystać. Został on wprowadzony 25 sierpnia 2005 r. i jest jedną z podstawowych 
zachęt finansowych do rozpoczynania działalności gospodarczej w mikroskali. W praktyce 
oznacza blisko 5-krotnie niższe składki ubezpieczeniowe w porównaniu z zasadami ogól-
nymi.

Zgodnie z art. 2 ustawy stopy procentowe składek kształtują się następująco:
– 19,52% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne,
– 6,00% podstawy wymiaru na ubezpieczenie rentowe,
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– 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe,
– od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe.
Składki na ubezpieczenie wypadkowe faktycznie wynoszą od 0,67% do 3,33%, nato-

miast dla większości MŚP, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie mie-
sięcznie nie więcej niż 9 osób, wynosi ona 1,67% podstawy wymiaru. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wysokość płaconych w 2011 roku przez MŚP minimal-
nych składek na własne ubezpieczenie społeczne na zasadach ogólnych i dla podmiotów 
rozpoczynających działalność gospodarczą przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Wysokość płaconych przez MŚP minimalnych składek na własne ubezpieczenie społeczne 
w 2011 roku

Rodzaj ubezpieczenia

Zasady ogólne MŚP rozpoczynające
działalność

stawka
(%)

podstawa 
wymiaru 

(zł)

składka 
(zł)

stawka
(%)

podstawa 
wymiaru 

(zł)

składka 
(zł)

Emerytalne 19,52 2015,40 393,41 19,52 415,80 81,16
Rentowe 6,00 2015,40 120,92 6,00 415,80 24,95
Chorobowe 2,45 2015,40 49,38 2,45 415,80 10,19
Wypadkowe 1,67 2015,40 33,66 1,67 415,80 6,94
Razem 29,64 2015,40 597,37 29,64 415,80 123,24
Razem bez ubezpieczenia 
chorobowego 27,19 2015,40 547,99 27,19 415,80 113,05

Źródło:  opracowanie własne.

Miesięczna wysokość składki ubezpieczeniowej wynosi blisko 600 zł, bez ubezpie-
czenia chorobowego około 550 zł. Znacznie niższa jest dla rozpoczynających działalność 
mikroprzedsiębiorstw – odpowiednio 123 zł bądź 113 zł. Uszczupla ona posiadane przez 
przedsiębiorcę środki własne. Jednocześnie podlega odliczeniu od dochodu w podatku do-
chodowym bądź od przychodu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, ale nie 
dotyczy to MŚP płacących kartą podatkową, nie mają one możliwości odliczenia.

Składki ubezpieczeniowe za pracowników MŚP finansuje sam pracownik oraz MŚP. 
Podział tych składek pomiędzy pracownika i MŚP oraz ich wysokość przy miesięcznym 
przychodzie pracownika 1000 zł przedstawiono w tabeli 2.

MŚP jako płatnicy składek za swoich pracowników ponoszą koszt na poziomie 15,93% 
przychodu pracownika. W celu oszacowania wielkości kwotowej tego świadczenia za 
podstawę ich obliczenia można przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw, które w październiku 2011 roku wyniosło 3616,77 zł. Przy takich założe-
niach miesięczne obciążenie dla MŚP wyniesie 576,15 zł. Składka zapłacona za pracownika 
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również podlega odliczeniu od dochodu w podatku dochodowym, przychodu w ryczałcie od 
przychodów ewidencjonowanych oraz nie podlega odliczeniu przy karcie podatkowej.

Tabela 2

Wysokość płaconych przez MŚP i pracowników składek 
z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników

Rodzaj 
ubezpieczenia

Stawki nominalne
(%)

Stawki kwotowe
(zł)

pracow- 
nik

praco- 
dawca razem podstawa 

wymiaru
pracow- 

nik
praco- 
dawca razem

Emerytalne 9,76 9,76 19,52 1000 97,60 97,60 195,20
Rentowe 1,5 4,5 6,00 1000 15,00 45,00 60,00
Chorobowe 2,45 – 2,45 1000 24,50 – 24,50
Wypadkowe – 1,67 1,67 1000 – 16,70 16,70
Razem 13,71 15,93 29,64 1000 137,10 159,30 296,40
Źródło:  opracowanie własne.

Powyższa analiza pozwala na przedstawienie następujących wniosków dotyczących 
wpływu składek ubezpieczeniowych na konkurencyjność MŚP.

1. Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, ponoszone prze MŚP na własne ubez-
pieczenie oraz za pracowników, należy uznać za znaczące obciążenie finansowe. Skład-
ki na własne ubezpieczenie MŚP wynoszą one około 7200 zł rocznie – co w porównaniu 
z 18-procentową stawką w podatku dochodowym i kwotą wolną od podatku 556,02 zł od-
powiada około 43 000 zł dochodu rocznie – dla MŚP uzyskujących wyższe dochody są one 
mniej dolegliwe w porównaniu z podatkiem dochodowym. Przy zatrudnieniu pracowników 
wysokość obciążenia znacząco rośnie.

2. Pozytywny wpływ na możliwości rozwoju MŚP ma obniżenie wysokości składek 
dla nowo założonych MŚP. Należy uznać je za niskie, gdyż kształtują się one na poziomie 
około 1500 zł rocznie. Rozwiązanie to przeciwdziała podstawowej barierze rozpoczęcia, 
prowadzenia i rozwoju działalności MŚP, jaką jest brak środków własnych, i dzięki temu 
przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności.

3. Dodatkowe koszty dla MŚP generuje obowiązek rozliczania składek za siebie i swo-
ich pracowników. Wiąże się to z prowadzeniem ewidencji, dokonywaniem wpłat, sporzą-
dzaniem i posiadaniem dokumentów.

4. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ponosząc koszty składek 
ubezpieczeniowych, uzyskują prawo do świadczeń ubezpieczeniowych, szczególnie do 
emerytury. Mając to na względzie, składki ubezpieczeniowe można potraktować jako in-
westycję na przyszłość, która dyskontuje bieżące koszty ich poniesienia.
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2.  Polityka w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w stosunku do małych 
i średnich przedsiębiorstw

Kolejnym obciążeniem publicznoprawnym, dotyczącym ogółu osób fizycznych, 
jest ubezpieczenie zdrowotne. Zasady tego ubezpieczenia określone są w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub-
licznych (DzU nr 210, poz. 2135, z późn. zm.). Zgodnie z art. 66 tej ustawy obowiązko-
wemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają m.in. osoby spełniające warunki do objęcia 
ubezpieczeniami społecznymi, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą. Osoby 
te zobowiązane są do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, która w myśl art. 79 
ustawy wynosi miesięcznie 9% podstawy wymiaru. Z kolei art. 81 ustawy określa mini-
malną podstawę wymiaru tej składki dla przedsiębiorstw na poziomie 75% prognozowa-
nego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym 
kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami zysku. Podstawa ta w 2011 roku wynosi 
2704,31 zł, czyli składka – 243,39 zł.

Rozpatrując ciężar ekonomiczny składki zdrowotnej płaconej przez MŚP, należy 
uwzględnić możliwość odliczania jej części od podatku dochodowego, ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych i karty podatkowej. Odliczeniu podlega 7,75% jej podstawy, czyli 
w przypadku MŚP jest to 209,58 zł. Faktycznie oznacza to, że rzeczywisty koszt dla MŚP 
składki zdrowotnej kształtuje się na poziomie 33,81 zł. Warunkiem, aby odliczyć wspo-
mnianą wysokość składki zdrowotnej, jest opłacanie podatku dochodowego co najmniej na 
poziomie tego odliczenia. W przypadku niższej kwoty podatku odliczenie jest ograniczone 
do kwoty podatku.

Wysokość składki zdrowotnej w skali roku wynosi około 3000 zł. Należy uznać je za 
najniższe obciążenie w porównaniu z podatkiem dochodowym i składkami ubezpieczenio-
wymi. Ponadto możliwość odliczenia od podatku dochodowego znacząco zmniejsza ciężar 
finansowy tego świadczenia.

Należy również podkreślić, iż MŚP jako pracodawcy rozliczają składkę zdrowotną nie 
tylko za siebie, ale również za swoich pracowników. Niesie to za sobą koszty prowadzenia 
ewidencji, dokonywania rozliczeń oraz sporządzania i posiadania dokumentów.

Zasady obliczania i wpłacania składek zdrowotnych są identyczne dla ogółu przedsię-
biorstw – MŚP nie zostały w żaden sposób wyróżnione.

3.  Inne obciążenia publicznoprawne a konkurencyjność małych 
i średnich przedsiębiorstw

Wśród obciążeń pozapodatkowych oprócz składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych 
MŚP zobowiązane są do ponoszenia również innych świadczeń publicznoprawnych, wśród 
których należy wymienić przede wszystkim:

– składkę na Fundusz Pracy,
– składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
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– składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
– składkę na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
– inne opłaty, np. za zezwolenia, koncesje.

Składka na Fundusz Pracy
Fundusz Pracy (FP) powołuje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy2. Wprowadza ona w art. 104 obowiązkowe składki na 
Fundusz Pracy, które zobowiązane są ponosić m.in. pracodawcy oraz inne jednostki orga-
nizacyjne za osoby pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym oraz osoby pod-
legające ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oznacza to w praktyce, że MŚP płacą 
składkę za swoich pracowników oraz w przypadku osób fizycznych również za siebie.

Składka na FP wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emery-
talne i rentowe. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
w 2011 r. jest to 49,38 zł (2,45% × 2015,40 zł). W odniesieniu do pracowników to 2,45% 
kwoty ich przychodu.

Zgodnie z art. 104a i 104b ustawy od 1 lipca 2009 r. dla przedsiębiorców zostały wpro-
wadzone zwolnienia w opłacaniu składek na FP od swoich pracowników, jeżeli:

– pracownik osiągnął wiek co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
– pracownik osiągnął wiek co najmniej 50 lat i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem 

pozostawał w ewidencji bezrobotnych – w okresie 1 roku od zatrudnienia,
– pracownik powraca z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyń-

skiego lub urlopu wychowawczego – w okresie 3 lat od powrotu.
Składka na Fundusz Pracy od MŚP będących osobami fizycznymi w skali roku wyno-

si około 600 zł – obciążenie to należy uznać za niskie. Dodatkowo dochodzą obciążenia od 
każdego zatrudnionego pracownika. Składka jest dla MŚP jednym z kosztów prowadzonej 
działalności. Zasady jej stosowania są jednakowe dla ogółu przedsiębiorstw.

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Obowiązek wpłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-

czych (FGŚP) wprowadza ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121, z późn. zm.). Obowiązek ten 
dotyczy wpłacania składek przez przedsiębiorstwa za swoich pracowników. Składka wy-
nosi 0,1% przychodu pracownika. Odnośnie do tych składek istnieją analogiczne ulgi w ich 
opłacaniu przez przedsiębiorców jak przy składkach na Fundusz Pracy.

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zasady dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych (PFRON) określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU 2010, nr 214, 

2 Tekst jedn. DzU z 2008 r., nr 69, poz. 415, z późn. zm.
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poz. 1407, z późn. zm.) Zgodnie z art. 21 ustawy obowiązek wpłacania składek na fun-
dusz dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 25 pracowników – zatem więk-
szość MŚP jest z tego świadczenia zwolniona. Miesięczna wysokość składki wynosi ilo-
czyn 40,65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i liczby 
pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie 
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrud-
nieniem osób niepełnosprawnych. Z wpłacania składek zwolnieni są przedsiębiorcy, u któ-
rych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Oznacza to, 
że dla MŚP, które nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, składka wynosi 40,65% przecięt-
nego wynagrodzenia pomnożonego przez 6% liczby pracowników. Składka ta w poszcze-
gólnych miesiącach 2011 roku wynosiła 1348,11 zł, 1397,63 zł, 1409,06 zł i 1368,22 zł od 1 
pracownika. W związku z tym w skali roku kształtuje się ona na poziomie około 17 000 zł 
od 1 pracownika. Należą one do jednych z najwyższych obciążeń przedsiębiorstw. Dodat-
kowo nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Na warunkach określonych w art. 22 ustawy przedsiębiorca może obniżyć wpłaty 
na rzecz Funduszu w przypadku zakupu usługi lub produkcji od przedsiębiorcy zatrud-
niającego co najmniej 25 pracowników, wśród których co najmniej 30% stanowią osoby 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wybrane osoby z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.

Składka na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zasady tworzenia i obowiązki przedsiębiorców w zakresie Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU 1996, nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Zgodnie 
z art. 3 ustawy obowiązek tworzenia funduszu dotyczy przedsiębiorców zatrudniających co 
najmniej 20 osób – zatem również w tym przypadku większość MŚP z tego obowiązku jest 
zwolniona. Wysokość rocznej wpłaty na fundusz wynosi, na jednego zatrudnionego, 37,5% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W roku 2011 wynosi 
ona 1093,93 zł rocznie na 1 pracownika. Należy uznać ją za dosyć wysoką. Ponadto wpłata 
ta może być przez przedsiębiorcę zwiększona. 

Oprócz wyżej omówionych obciążeń publicznoprawnych wybrane MŚP ponoszą rów-
nież inne świadczenia. Taka sytuacja dotyczy m.in. MŚP prowadzących działalność wyma-
gającą uzyskanie zezwolenia czy koncesji, co wiąże się z koniecznością poniesienia opłat.

Podsumowanie

Wpływ obciążeń pozapodatkowych na funkcjonowanie i rozwój MŚP można określić, 
rozpatrując zakres zastosowania przez nie poszczególnych rodzajów świadczeń, wysokość 
świadczenia, wymagania ewidencyjne nałożone na MŚP w związku z rozliczaniem po-
szczególnych świadczeń, zakres przywilejów dla MŚP funkcjonujących w poszczególnych 
świadczeniach. 
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Biorąc pod uwagę zakres zastosowania przez MŚP poszczególnych rodzajów świad-
czeń, można podzielić je na następujące grupy:

– obejmujące wszystkie MŚP: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, składki 
na FP, 

– obejmujące większość MŚP: składka zdrowotna, 
– obejmujące średnią liczbę MŚP: składka na FGŚP,
– obejmujące wąską grupę MŚP: składka na PFRON, składka na ZFŚS. 
Wysokość świadczenia w przypadku składek na własne ubezpieczenie społeczne, 

własne ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy ustalone są jako procent od stałej wiel-
kości na dany okres, w konsekwencji ustalone jako stała kwota na dany okres. Jest to około 
10 800 zł rocznie – blisko 2/3 tej kwoty pochłaniają składki ubezpieczeniowe, kolejne 28% 
składka zdrowotna. 

Wysokość pozostałych świadczeń zależna jest od liczby zatrudnionych pracowników 
i ich przychodów. Zakładając wysokość przychodu pracownika jako przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które w październiku 2011 roku wyniosło 
3616,77 zł, roczne obciążenie dla MŚP od 1 pracownika wyniesie:

– przy składkach ubezpieczeniowych: 6914 zł,
– przy składce na FP: 1063 zł,
– przy składce na FGŚP: 43 zł,
– przy składce na ZFŚS: 1094 zł,
– przy składce na PFRON: 17 000 zł, tyle że od 6% pracowników.
W sumie jest to kwota rzędu 9110 zł od każdego pracownika i 17 000 zł od 6% pracow-

ników. Ponadto mając na względzie, że składka na ZFŚS i PFRON nie obejmuje większości 
MŚP, nie wliczając tych świadczeń, wszystkie MŚP ponoszą świadczenia z tytułu składek 
ubezpieczeniowych, składek na FP i FGŚP płaconych za pracowników na poziomie 18,48% 
przychodu pracownika, co w omawianym przypadku daje 8020 zł od każdego pracownika. 
W rzeczywistości największe obciążenie związane jest z partycypowaniem w ponoszeniu 
kosztów składek ubezpieczeniowych pracowników.

Z kolei rozpatrując wymagania ewidencyjne nałożone na MŚP w związku z rozli-
czaniem poszczególnych świadczeń, należy przyjąć, że przy wszystkich świadczeniach 
istnieje szeroki zakres wymagań ewidencyjnych – ciążą one na MŚP i najczęściej są 
skomplikowane.

Odnośnie do przywilejów dla MŚP funkcjonujących w poszczególnych świadczeniach 
– występują one jedynie w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne, ale w wąskim 
zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę, można uszeregować obciążenia pozapodatkowe 
z punktu widzenia ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój ogółu MŚP. Podział ten do-
konany jest przez pryzmat obowiązków nałożonych na ogół MŚP przez dane obciążenie. 
Kształtuje się on w następujący sposób:
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– świadczenia w największym stopniu wpływające na funkcjonowanie i rozwój MŚP: 
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych,

– świadczenia w średnim stopniu wpływające na konkurencyjność MŚP: składka 
zdrowotna,

– świadczenia w najmniejszym stopniu wpływające na konkurencyjność MŚP: skład-
ka na FP, składka na FGŚP, składka na PFRON, składka na ZFŚS.

NON-TAX BURDEN ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Summary

The subject of the article are public burden except for taxes and charges directed to small and 
medium-sized enterprises (SMEs). Among the burdens of these analyzed the contribution of social 
insurance, health insurance premium, contribution to the Labour Fund, contribution to the Guaran-
teed Employee Benefits Fund, contribution to the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons, 
contribution to the Company Social Benefits Fund. The analysis showed that the greatest impact on 
the functioning and development of all SMEs have contributions for social insurance, next the contri-
bution of health, the impact of other burdens is small.

Translated by Robert Wolański



Małe i średnie przedsiębiorstwa 
na rynku finansowym





EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 80NR 695 2011
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

BOŻENA KOŁOSOWSKA
MICHAŁ BUSZKO
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

OBLIGACJE KORPORACYJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
– UWARUNKOWANIA, RYZYKO, ROZWÓJ

Wprowadzenie

Obligacje są jednym z najważniejszych i najpowszechniej wykorzystywanych rodza-
jów dłużnych instrumentów finansowych rynku kapitałowego. Wymienione papiery war-
tościowe służą do pozyskania kapitału w formie długu, przede wszystkim na średni lub 
długi termin, a ich emitentami są zwykle państwa, korporacje międzynarodowe, średnie 
i duże przedsiębiorstwa, banki oraz jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce in-
strumenty te mogą charakteryzować się prostą konstrukcją, która potwierdza tylko nomi-
nalną wartość zadłużenia oraz naliczanych odsetek lub dyskonta. Mogą one funkcjonować 
również w postaci złożonej, dając dodatkowe uprawnienia (obligacje zamienne, odwróco-
ne obligacje zamienne, obligacje wymienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, obligacje 
o indeksowanym nominale, obligacje o odwróconym oprocentowaniu zmiennym, obligacje 
oszczędnościowe). Współcześnie obligacje używane są również jako podstawowa forma 
finansowania procesów sekurytyzacji, a także jako instrumenty strukturyzacji ryzyka kre-
dytowego. Często stosowane są one również do tworzenia innowacyjnych, ale i złożonych 
produktów strukturyzowanych. Nowe typy i konstrukcje obligacji, połączone z nowymi 
formami ich obrotu, jak np. Catalyst w Polsce, zaczęły przyciągać na rynek instrumentów 
dłużnych coraz to nowe grupy inwestorów oraz zachęcają do emisji coraz szersze grono 
podmiotów. Biorąc pod uwagę utrzymujące się w Polsce od wielu lat dodatnie tempo zmia-
ny PKB, zwiększające się zapotrzebowanie na kapitał w przedsiębiorstwach, a także wi-
doczne od 2008 roku ograniczenie aktywności kredytowej banków komercyjnych, będące 
konsekwencją kryzysu subprime, można wnioskować, iż jedną z grup, która może z powo-
dzeniem wykorzystać rynek obligacji do finansowania zarówno bieżącej działalności, jak 
i długoterminowego rozwoju, a także strategicznego zarządzania strukturą kapitału są małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Podmioty te stanowią obecnie główną grupę odbiorców kredy-
tów gospodarczych w sektorze bankowym. Niemniej w warunkach zaostrzania polityki 
kredytowej, ograniczania przez banki ekspozycji na ryzyko oraz akumulacji kapitału mogą 
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one szybciej niż duże korporacje zostać pozbawione odpowiedniego finansowania banko-
wego. Korzystnym rozwiązaniem może być w takiej sytuacji pozyskanie kapitału z innych, 
alternatywnych źródeł, w tym bezpośrednio z rynku kapitałowego. 

Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie uwarunkowań emisji, a także dokonanie 
oceny korzyści, kosztów i zagrożeń wynikających z emisji obligacji korporacyjnych w bie-
żących warunkach rynkowych. Analizie poddane zostaną również warunki zastosowania 
rozważanych instrumentów w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przedmiotem badań 
będą również emisje obligacji przedsiębiorstw sfery realnej, w tym podmiotów małych 
i średnich przeprowadzane w latach 2010–2011 na rynku Catalyst.

1. Obligacje korporacyjne jako instrumenty finansowe rynku kapitałowego

Obligacje, z wyjątkiem instrumentów Skarbu Państwa oraz NBP, emitowane są w Pol-
sce na podstawie ustawy o obligacjach1. Rozważany akt prawny definiuje pojęcie obligacji, 
charakteryzuje podmioty uprawnione oraz zasady emisji, opisuje podstawowe konstrukcje, 
a także precyzuje prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych typów obligacji, w tym 
zwłaszcza obowiązki sprawozdawczo-informacyjne2. Generalnie, według wspomnianej 
ustawy, obligacje mogą być emitowane jedynie przez cztery grupy jednostek (posiadające 
osobowość prawną podmioty prowadzące działalność gospodarczą i spółki komandyto-
wo-akcyjne3, jednostki samorządu terytorialnego, międzynarodowe instytucje finansowe, 
podmioty posiadające osobowość prawną i uprawnione do emisji na mocy innych ustaw). 
Ustawa o obligacjach dopuszcza funkcjonowanie tych instrumentów zarówno w tradycyj-
nej formie papierowej, jak i w postaci niematerialnej. W tym drugim przypadku KDPW 
SA, bank lub dom maklerski musi prowadzić ich ewidencję. Zdematerializowana postać 
obligacji wymaga sporządzenia warunków emisji zawierających m.in.: cel i wielkość emi-
sji, wartość nominalną oraz cenę emisyjną obligacji, warunki wykupu, warunki wypła-
ty oprocentowania, wysokość i formę zabezpieczenia, wartość dotychczas zaciągniętych 
zobowiązań oraz perspektywy kształtowania zobowiązań do momentu wykupu obligacji, 
ocenę zdolności emitenta do wywiązywania się z zobowiązań obligacyjnych, zasady prze-
liczania świadczenia niepieniężnego na pieniężne. Emitent może określić w warunkach 
emisji minimalną liczbę obligacji, których subskrybowanie jest wymagane w celu dojścia 
emisji do skutku (próg emisji). Gdy emitentem jest spółka akcyjna albo spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością, próg ten musi być obowiązkowo określony zarówno w warunkach, 
jak i uchwale o emisji obligacji. Jeżeli obligacje są dopuszczone do obrotu publicznego lub 

1 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU 1995, nr 83 poz. 420, z późn. zm.
2 Ustawa o obligacjach dopuszcza emisję: obligacji gwarantujących świadczenia pieniężne i niepienięż-

ne (w tym uprawniające do zysku emitenta), obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeń-
stwa oraz obligacji przychodowych (w ograniczonym zakresie).

3 Do emitowania obligacji uprawnione są również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 
i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, które prowadzą działalność gospodarczą 
o charakterze niezarobkowym.
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wprowadzane na rynek regulowany, emitent musi przygotować prospekt emisyjny lub me-
morandum informacyjne, podobnie jak to ma miejsce w przypadku emisji akcji. Według 
polskiego prawa świadczenia przysługujące obligatariuszom z tytułu wyemitowanych ob-
ligacji mogą mieć charakter pieniężny (odsetki lub dyskonto) bądź też niepieniężny (za-
mianę na akcje lub przyznanie prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji). Ustawa 
o obligacjach nie narzuca formy prawnej emitenta obligacji, minimalnego progu emisji, 
minimalnej wartości kapitału własnego ani minimalnego lub maksymalnego okresu wyku-
pu obligacji. W tym ostatnim przypadku ustawa o obligacjach dopuszcza emisję papierów 
wartościowych o okresie wykupu poniżej roku, a więc zaliczanych do grupy instrumentów 
krótkoterminowych, ale jednocześnie nie zezwala na emisję obligacji wieczystych, a więc 
nieposiadających wyznaczonego z góry terminu wykupu. Rozważany akt prawny umożli-
wia również emisję obligacji przychodowych, w których obligatariusze otrzymują prawo do 
zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów lub majątku przedsięwzięcia finansowanego 
za pomocą obligacji, jednakże jednocześnie zawęża on grupę podmiotów uprawnionych do 
ich emisji do przedsiębiorstw zaspokajających potrzeby społeczności lokalnych lub wyko-
nujących zadania z zakresu użyteczności publicznej bądź świadczących usługi w zakresie 
transportu, komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej bądź 
transportowej.

Na koniec 2011 roku rentowność inwestorów z tytułu inwestycji w obligacje korpo-
racyjne, w zależności od rodzaju emitenta, jego kondycji finansowej oraz zabezpieczenia, 
kształtowała się najczęściej w przedziale od ok. 8% do 15%, przy czym na rynku spotykane 
było zarówno oprocentowanie stałe, jak i zmienne ustalane według formuły WIBOR3M lub 
WIBOR 6M plus marża4.

2. Formy emisji obligacji korporacyjnych

Obligacje podmiotów gospodarczych w Polsce mogą być emitowane poprzez pub-
liczne proponowanie nabycia określone w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzenia instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu, o spółkach publicznych lub 
poprzez ofertę prywatną (private placement)5. 

Pierwszy sposób emisji polega na proponowaniu odpłatnego nabycia obligacji w do-
wolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej 100 osób lub do nieoznaczo-
nego adresata. Proponowanie takie może odbywać się wyłącznie w drodze oferty publicz-
nej, która wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego (lub memorandum informacyjnego) 
zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia go do publicz-

4 Zob. Oferty publiczne obligacji, http://www.corporatebonds.pl/category/oferty/oferty-publiczne 
(15.11.2011) i Oferty niepubliczne obligacji, http://www.corporatebonds.pl/category/oferty/oferty-niepub-
liczne (15.11.2011).

5 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU nr 184, poz. 1539, z późn. zm.
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nej wiadomości6. Obligacje oferowane w ramach oferty publicznej wprowadzane są do ob-
rotu na rynku regulowanym lub notowane są w ramach alternatywnego systemu obrotu. 
Przeprowadzenie oferty publicznej możliwe jest po zawarciu umowy z domem lub biurem 
maklerskim, które będzie pełniło funkcję podmiotu oferującego. Zadaniem tego podmio-
tu jest przygotowanie oraz poprowadzenie procesu emisji, a także koordynowanie dzia-
łań innych podmiotów uczestniczących w procesie, np.: firm konsultingowych, kancelarii 
prawnych, audytora, agencji reklamowych etc. Oferujący zasadniczo będzie przyjmował 
zapisy na obligacje w swoich placówkach, może jednak utworzyć w tym celu konsorcjum 
dystry bucyjne7. 

Drugi sposób emisji polega na oferowaniu obligacji wybranej grupie docelowych 
klientów, którzy poszukują podwyższonej rentowności inwestycji przy relatywnie niskim 
poziomie ryzyka. Rozważana oferta, kierowana do prywatnych klientów, jest przeważnie 
tańsza, mniej pracochłonna oraz szybsza do przeprowadzenia na tle oferty publicznej (nie 
wymaga sporządzenia prospektu/memorandum, a jedynie warunków emisji). Niemniej 
charakteryzuje się wyższym ryzykiem organizacyjnym oraz mniejszą transparentnością 
i płynnością. Oferta jest uznana za przyjętą, gdy inwestor złoży oświadczenie woli oraz 
opłaci obejmowane obligacje8. Zazwyczaj wymaga się, aby inwestor zakupił pakiet nie 
mniejszy niż limit wymagany przez emitenta. Ponieważ obligacje funkcjonują w praktyce 
przede wszystkim w formie zdematerializowanej, stąd prowadzona będzie dla nich specjal-
na ewidencja w banku, domu maklerskim lub KDPW SA. Ostatni z wymienionych podmio-
tów może prowadzić również depozyt obligacji zgodnie z przepisami ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi9. Podmiot prowadzący ewidencję lub depozyt będzie zajmował 
się obsługą obligatariuszy w zakresie praw wynikających z obligacji.

3. Cele emisji obligacji korporacyjnych

Emisje obligacji korporacyjnych służą do pozyskania kapitału obcego, który może 
finansować rozwój firmy (zakup operacyjnych aktywów trwałych), działalność bieżącą 
(zakup aktywów obrotowych) oraz restrukturyzację pasywów (tzn. służyć do spłaty wcześ-
niejszych długów). W tym ostatnim przypadku emisja może cieszyć się mniejszym zain-
teresowaniem inwestorów, ponieważ nie będzie wprost przekładała się na wzrost zysków 
i rozwój firmy. Generalnie w procesie emisji rozważanych instrumentów powinien zostać 
określony jej cel, chociaż w przypadku emisji prywatnych emitent nie musi tego celu po-
dawać. Brak wskazania celu będzie zwiększał ryzyko inwestycyjne obligacji i stąd będzie 

6 Ofertą publiczną jest udostępnianie co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi w do-
wolnej formie i w dowolny sposób informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich 
nabycia, stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów war-
tościowych.

7 Zob. Oferta publiczna i prywatna, Catalyst, http://gpwcatalyst.pl/1239#top (15.11.2011).
8 Ibidem.
9 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, DzU 2005, nr 183 poz. 1538.
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powodował konieczność ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń obligacji lub będzie po-
wodował podwyższenie ich oprocentowania. Rozważając sposoby wykorzystania obligacji 
korporacyjnych, należy również wskazać na możliwość ich zastosowania do strategicznego 
zarządzania strukturą kapitału firmy. Dzięki nim emitent może kształtować, jak również 
utrzymywać w długim horyzoncie pożądane proporcje pomiędzy kapitałem własnym i ob-
cym, a tym samym minimalizować koszt kapitału i zwiększać wartość firmy10. 

4. Obligacje korporacyjne a inne formy finansowania przedsiębiorstwa

Pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji w wielu obszarach okazuje się korzyst-
niejsze na tle innych źródeł finansowania. Obligacje są niewątpliwie znacznie bardziej ela-
stycznym instrumentem pozyskania kapitału w porównaniu z kredytami bankowymi. W ich 
przypadku to rozproszona grupa inwestorów rynku kapitałowego będzie oceniała kondycję 
i zdolność kredytową emitenta, a nie pojedynczy bank udzielający kredytu. W przypad-
ku braku jednoznacznej oceny finansów emitenta rynek skoryguje rentowność obligacji, 
powierzając mu jednocześnie kapitał. W takiej samej sytuacji otrzymanie finansowania 
z banku może nie być możliwe. Elastyczność obligacji przejawia się również zwiększe-
niem uprawnień decyzyjnych dłużnika w stosunku do finansującego. Emitent obligacji 
będzie mógł bowiem wybrać termin wykupu, częstotliwość płacenia odsetek, możliwość 
powiązania obligacji z zyskiem lub będzie mógł decydować o przyznaniu ewentualnych 
dodatkowych praw, co nie będzie możliwe w przypadku kredytów bankowych. Emitent 
będzie mógł również wybrać rodzaj oprocentowania (stałe lub zmienne) oraz sposób jego 
ewentualnej indeksacji. Emitent obligacji będzie także decydował o formie zabezpieczenia 
(lub niezabezpieczenia) obligacji. W przypadku obligacji nie pojawią się koszty charaktery-
zujące kredyty bankowe, takie jak prowizje i opłaty przygotowawcze. Ponadto strumienie 
pieniężne płacone wierzycielom przez emitenta przeważnie będą składały się wyłącznie 
z odsetek, a spłata kapitału będzie następowała dopiero w momencie wykupu obligacji. 
Rozwiązanie to jest na ogół bardziej korzystne dla przedsiębiorstw na tle tradycyjnego sy-
stemu spłaty kredytów bankowych w ratach kapitałowo-odsetkowych.

W porównaniu z akcjami obligacje będą umożliwiały pozyskanie kapitału bez ko-
nieczności posiadania formy prawnej spółki akcyjnej. W przypadku podmiotu będącego 
np. spółką z o.o. nie wystąpią tym samym koszty związane z przekształceniem kapitałów 
i uzyskaniem nowej formy prawnej. Przy osiąganiu przez spółkę nadwyżki operacyjnej 
rentowności kapitału zainwestowanego (ROIC) ponad koszt obligacji wystąpi efekt dźwigni 
finansowej, dający podwyższoną rentowność kapitału własnego na tle spółek niezadłużo-
nych. Emisja obligacji zamiast akcji będzie również zapobiegała zwiększeniu podaży ka-
pitału własnego, a tym samym spadkowi ceny akcji oraz rozwodnieniu dywidend i zysków 
przypadających na akcję. Zastosowanie emisji obligacji zamiast emisji akcji będzie również 

10 B. Duszek, Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów, GPW w Warszawie, 
Warszawa 2007, s. 57.
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zabezpieczało firmę przed zmianą struktury akcjonariatu oraz układu sił pomiędzy właś-
cicielami spółki. 

5. Ryzyko wynikające z emisji obligacji korporacyjnych

Podstawowym ryzykiem emitenta wynikającym z obligacji korporacyjnych jest ry-
zyko finansowe. Ryzyko to będzie oznaczało możliwość wystąpienia szybkiego spadku 
zysku netto na skutek nawet niewielkiego pogorszenia wyników na poziomie operacyjnym. 
A wprowadzenie do spółki kapitału obcego z tytułu wyemitowanych obligacji będzie po-
wodowało wzrost kosztu kapitału własnego. Przy znaczącym wzroście zadłużenia z tytułu 
obligacji w finansowaniu firmy korzyści wynikające z tarcz podatkowych długu zostaną 
zniwelowane przez wzrost wymaganej przez właścicieli stopy zwrotu z kapitału własne-
go, uwzględniającej dodatkowe ryzyko finansowe. Innym rodzajem ryzyka towarzyszą-
cego emisji obligacji jest konieczność ujawnienia danych finansowych, które umożliwiają 
pozyskanie przez konkurentów wiedzy dotyczącej pozycji finansowej emitenta. Zgodnie 
z ustawą o obligacjach emitent ma bowiem obowiązek udostępniać obligatariuszom roczne 
sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta w okresie od dokonania emisji 
obligacji do całkowitego wykupu. Jednocześnie sporządzenie opinii przez biegłego rewi-
denta będzie generowało dodatkowy koszt. Finansowanie za pomocą obligacji będzie rów-
nież wymagało poniesienia kosztu nadania oceny ratingowej, która zwykle nie występuje 
w innych formach pozyskania kapitału. Ocena ta będzie ułatwiała znalezienie inwestorów 
chętnych do objęcia emisji obligacji. Ryzyko związane z obligacjami będzie również wy-
nikało z istnienia odpowiedzialności całym majątkiem za zobowiązania wynikające z ob-
ligacji11. 

6. Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce 

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce jest miejscem umożliwiającym inwestorom 
konwersję kapitału na instrumenty finansowe o relatywnie wysokiej rentowności. O ile 
działania promocyjno-rozwojowe podejmowane w ostatnich kilku latach, zwłaszcza przez 
GPW w Warszawie, doprowadziły do powstania zupełnie nowego rynku poświęconego ob-
ligacjom korporacyjnym – Catalyst12, o tyle bezwzględna dominacja obligacji skarbowych 
wśród instrumentów dłużnych istotnie utrudnia upowszechnienie obligacji jako instrumen-
tów pozyskania finansowania przez przedsiębiorstwa oraz przeciwdziała zapewnieniu od-

11 Odstępstwo od tej zasady istnieje w przypadku emisji mających na celu finansowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych dotyczących zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, zadań z zakresu użyteczności 
publicznej lub świadczenia usług w zakresie transportu bądź komunikacji oraz utrzymania i rozwoju in-
frastruktury komunikacyjnej lub transportowej. W tym wypadku odpowiedzialność za zobowiązania ob-
ligacyjne może być ograniczona jedynie do kwoty przychodu lub majątku przedsięwzięcia. 

12 Rynek składa się z czterech platform obrotu obsługiwanych przez GPW SA oraz BondSpot SA.
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powiedniej płynności na tym rynku13. Tabela 1 pokazuje rozwój rynku obligacji korpora-
cyjnych według stanu na koniec roku w okresie 2003–2010.

Tabela 1

Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce w latach 2003–2010

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Wartość obligacji korporacyj-
nych (mld zł) 5,3 7,3 8,9 8,8 13,9 14,9 12,2 17,6

Dynamika w skali roku (%) 16,8 37,3 22,9 –1,0 57,2 7,7 –18,6 44,6
Liczba emitentów 59 69 82 80 92 97 71 104
Udział w rynku nieskarbowych 
papierów dłużnych (%) 24,3 31 35,52 27,97 32,57 33,39 25,33 26,13

Wartość rynku nieskarbowych 
papierów dłużnych (mld zł) 21,8 23,2 25,1 31,6 42,6 44,8 48,0 67,3

Wartość rynku kapitałowego 
(kapitalizacja giełdy) (mld zł) 140,0 214,3 308,4 437,7 509,9 267,4 421,2 542,6

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Podsumowanie IV kwartału 2010 i roku 2010 na rynku nie-
skarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Ratings; Podsumowanie IV kwartału 2009 
i roku 2009 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Ratings; Podsumo-
wanie IV kwartału 2008 i roku 2008 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, 
Fitch Ratings; Podsumowanie IV kwartału 2007 i roku 2007 na rynku nieskarbowych instrumen-
tów dłużnych w Polsce, Fitch Ratings, www.fitchpolska.pl.

7. Uwarunkowania rozwoju obligacji korporacyjnych

Ponieważ obligacje korporacyjne są instrumentami łączącymi rynek kapitałowy, 
rynek długu oraz kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw, ich rozwój zasadniczo będzie 
uzależniony od czterech czynników: tempa wzrostu gospodarki i idącego za nim zapo-
trzebowania na kapitał ze strony przedsiębiorstw (popyt na inwestycje), ogólnej sytuacji 
na rynku kapitałowym (popyt na ryzyko), dostępności alternatywnych form inwestowania 
(podaż pieniądza z innych źródeł) oraz rozwoju rynku wtórnego, umożliwiającego kon-
wersję kapitału zamrożonego w obligacjach. Obecnie rozwoju obligacji skarbowych nale-
ży poszukiwać przede wszystkim w utrzymującym się dodatnim tempie zmiany PKB, ale 

13 Dla przykładu, na koniec 2010 r. zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu wyemitowanych obligacji kra-
jowych wyniosło 471,3 mld zł, z tytułu obligacji zagranicznych 154,6 mld oraz z tytułu bonów skarbo-
wych 28,0 mld zł. W tym samym czasie kapitalizacja polskich spółek na GPW w Warszawie wyniosła 
542,6 mld zł. Na tym tle rynek dłużnych papierów komercyjnych osiągnął wartość zaledwie 67,3 mld zł, 
z czego na obligacje korporacyjne przypadło zaledwie 26,13%, tzn. 17,6 mld zł, a pozostały udział kon-
centrowały papiery dłużne banków (powyżej 365 dni) 35,75%, papiery krótkoterminowe 21,99% oraz 
obligacje komunalne (powyżej 365 dni) 16,13%. Wartość ta pokazuje, że obligacje korporacyjne nadal 
mają relatywnie niewielkie znaczenie jako instrumenty finansowania przedsiębiorstw, a ich emisja istotnie 
odbiega od emisji akcji. Zob. Ministerstwo Finansów, http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=5&
dzial=590&id=70515 (15.11.2011).
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i jednoczesnym zacieśnianiu polityki kredytowej oraz ograniczaniu aktywności kredytowej 
banków. W szczególności wyhamowanie akcji kredytowej przypisywane jest bankom z do-
minującym udziałem kapitału zagranicznego, które ze względu na trudną sytuację swoich 
zagranicznych właścicieli muszą ograniczać zaangażowanie kapitałowe oraz bardziej rygo-
rystycznie chronić kapitał na polskim rynku14. W powyższych warunkach gospodarczych 
powstająca luka w finansowaniu przedsiębiorstw może zostać wypełniona przez emisję 
obligacji korporacyjnych, a tym samym poprzez pozyskanie kapitału bezpośrednio z rynku 
finansowego. Rozwój i promocja nowoczesnych platform obrotu obligacjami korporacyj-
nymi powinny na ten rynek przyciągać nowe grupy inwestorów, tym bardziej że na tle 
obligacji skarbowych rozważane papiery wartościowe charakteryzują się podwyższoną ren-
townością. Również rozwojowi rynku obligacji może sprzyjać uszczelnienie prawa podat-
kowego i likwidacja bankowych lokat antypodatkowych. Inwestorzy poszukujący dodatko-
wych zysków będą mogli zrealizować je na rynku obligacji przy ograniczonym poziomie 
ryzyka. Z drugiej strony zagrożeniem dla rozwoju rynku obligacji korporacyjnych będzie 
wzrastająca konkurencja ze strony innych rodzajów emitentów (samorządów terytorialnych 
oraz banków). W szczególności obligacje korporacyjne mogą zostać wyparte przez coraz 
szybciej upowszechniające się obligacje banków komercyjnych i spółdzielczych, które to 
instrumenty są w zasadzie jedyną formą zabezpieczenia płynności w średnim i długim 
horyzoncie w wymienionych podmiotach. 

8. Obligacje korporacyjne a małe i średnie przedsiębiorstwa

Obligacje korporacyjne mogą być w Polsce emitowane zarówno przez duże, jak i małe 
podmioty gospodarcze, niemniej w przypadku małych przedsiębiorstw może pojawić się 
kilka istotnych trudności wykorzystania tego typu finansowania. Pierwszym z ograniczeń 
jest niewątpliwie zastrzeżenie emisji do podmiotów posiadających osobowość prawną. 
Przyjęcie w polskim prawie takiego warunku uniemożliwia emisję obligacji podmiotom 
mniejszym i mikrofirmom, koncentrującym znaczącą część sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Kolejnym utrudnieniem związanym z emisją obligacji przez małe i śred-
nie przedsiębiorstwa może być koszt przeprowadzenia emisji. Do wymienionego rodzaju 
kosztu można zaliczyć przede wszystkim wydatki z tytułu zatrudnienia podmiotów wspo-
magających organizację, przygotowanie, prowadzenie oraz obsługę emisji (np. doradców 
prawnych, finansowych, firm ratingowych, podmiotów prowadzących ewidencję itp.). Do-
datkowe koszty pojawiają się w sytuacji przeprowadzania publicznej emisji obligacji, gdzie 
potrzebne będą nakłady na promocję oferty, przygotowanie prospektu lub memorandum, 
rejestrację obligacji w depozycie, wynagrodzenie subemitentów oraz opłaty za wprowadze-
nie do obrotu. Ponieważ część z powyższych kosztów ma charakter stały (lub przynajmniej 

14 Banki kontrolowane przez inwestorów zagranicznych koncentrowały w latach 2008–2010 odpowied-
nio: 72,3, 68,1 i 66,2% aktywów całego sektora bankowego. Zob. Raport o sytuacji banków w 2010 r., 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011. 
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mało elastyczny), stąd emisje obligacji będą opłacalne dopiero od określonego minimalnego 
progu. W przypadku małej emisji oraz słabych zdolności negocjacyjnych firmy pozyskanie 
kapitału tą drogą będzie zbyt drogie. Emisja obligacji korporacyjnych będzie wiązała się 
również z dłuższą i bardziej pracochłonną procedurą, a przy tym bardziej skomplikowaną 
na tle pozyskania finansowania w formie kredytu bankowego. Małe i średnie przedsiębior-
stwa mogą nie dysponować odpowiednimi zasobami kadrowymi, które będą w stanie zaan-
gażować się w proces emisji. Również długość trwania samej procedury emisji będzie spra-
wiała, iż obligacje nie będą pożądane w przypadku konieczności pozyskiwania mniejszych 
kwot na krótkie terminy lub na finansowanie bieżącej działalności. Bardziej elastycznym 
i szybciej dostępnym instrumentem będzie w takim przypadku kredyt obrotowy. Nakłada-
ne na emitentów obowiązki informacyjne, w tym zwłaszcza raporty bieżące oraz okresowe 
sporządzane w sytuacji wprowadzania obligacji do obrotu publicznego, będą wymagały 
posiadania odpowiednich zasobów kadrowych oraz finansowych. Małe przedsiębiorstwa 
mogą tym samym nie być zainteresowane permanentnym ponoszeniem dodatkowych kosz-
tów związanych z raportowaniem. 

9. Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym w Polsce

Jednym z podstawowych miejsc pozyskania finansowania przez przedsiębiorstwa, 
w tym podmioty małe i średnie, jest rynek giełdowy oraz pozagiełdowy. Do niedawna na 
rynku tym rozważane podmioty mogły pozyskiwać środki pieniężne właściwie jedynie 
w postaci kapitału własnego. Z myślą specjalnie o emisji akcji przez małe i średnie spółki 
30 sierpnia 2007 r. w ramach GPW został utworzony uproszczony rynek papierów war-
tościowych o nazwie NewConnect. Niemniej, aby zwiększyć atrakcyjność i konkurencyj-
ność giełdy w Polsce jako miejsca pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa, 30 wrześ-
nia 2009 r. rozpoczął działalność nowy rynek – Catalyst, poświęcony specjalnie dłużnym 
nieskarbowym papierom wartościowym. Celem powołania do życia wspomnianego rynku 
było stworzenie przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego i bankom spół-
dzielczym nowych, korzystnych warunków do pozyskiwania finansowania o charakterze 
zwrotnym15.

Na czterech platformach obrotu Catalyst mogą być emitowane obligacje spółek ak-
cyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek w formie komandytowo-
-akcyjnej. Nie jest to jedyne, choć najważniejsze, ograniczenie dostępu do tego źródła fi-
nansowania. Następnym jest niewątpliwie koszt emisji papierów dłużnych oraz konieczność 
zatrudnienia podmiotów, które wspomogą spółkę w przygotowaniu emisji. Obrót instru-
mentami finansowymi w ramach Catalyst odbywa się na rynku regulowanym albo w alter-
natywnym systemie obrotu (ASO). Dwie z czterech platform rynku prowadzone są przez 
GPW – w formule rynku regulowanego albo alternatywnego o charakterze detalicznym. 

15 J. Mazurek, Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje korporacyjne na Catalyst, Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa 2011, s. 7.
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Zarządzanie obrotem hurtowym na rynku regulowanym i ASO prowadzonym na dwóch ko-
lejnych platformach prowadzone jest przez spółkę BondSpot, gdzie jednostka transakcyjna 
wynosi co najmniej 100 tys. zł16. W ten sposób stworzony został detaliczny oraz hurtowy 
rynek obligacji korporacyjnych i komunalnych. Rynek regulowany jest segmentem rynku 
zorganizowanego, podlegającego nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i działającego 
w sposób stały jako system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu 
regulowanego, gdzie inwestorzy przy zawieraniu transakcji mają zapewniony powszechny 
i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz jednakowe warunki na-
bywania i zbywania tych instrumentów. Alternatywny system obrotu funkcjonuje zaś poza 
rynkiem regulowanym, nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i jest zorga-
nizowanym wielostronnym systemem kojarzącym oferty kupna i sprzedaży instrumentów 
finansowych, a transakcje są zawierane zgodnie z określonymi zasadami właściwymi dla 
tego systemu. Można tym samym dostrzec, iż stworzona architektura Catalyst sprawia, że 
jest to rynek dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także 
rynek dostosowany do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych, detalicznych, instytucjo-
nalnych i indywidualnych. Zasady notowań sesyjnych na rynkach regulowanych i alterna-
tywnych są identyczne. Jedyne różnice dotyczą sposobu zawierania transakcji pakietowych. 
Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst realizacja transakcji gwarantowana jest przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a na emitentach spoczywają obowiązki infor-
macyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych17.

Tabela 2

Warunki wprowadzenia obligacji na odpowiednie rynki funkcjonujące na Catalyst

Rynek Dopuszczenie Możliwe wprowadzenie
Rynek regulowany, 
prowadzony przez 
giełdę (RR GPW)

Dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę stanowi podstawę do wprowadzenia ich do Alternatywnego 
Systemu Obrotu prowadzonego przez BondSpot

Rynek regulowany, 
prowadzony przez 
BondSpot (RR BS)

Dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez BondSpot stanowi podstawę do wprowadzenia ich do Alternatyw-
nego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę

Alternatywny System 
Obrotu (ASO GPW 
lub ASO BS)

Wprowadzając obligacje tylko do Alternatywnego Systemu Obrotu pro-
wadzonego przez Giełdę lub BondSpot, pozwala się na dopuszczenie tych 
instrumentów do obrotu na rynku regulowanym

Źródło:  J. Mazurek, Przewodnik dla potencjalnych Emitentów..., s. 22; http://gpwcatalyst.pl/catalyst_ry-
nek_obligacji_gpw...

16 http://gpwcatalyst.pl/catalyst_rynek_obligacji_gpw (15.11.2011).
17 Reguluje to art. 19 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. 

DzU 2005, nr 83, poz. 1538, z późn. zm.) oraz art. 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, t.j. DzU 2009, nr 185, poz. 1439, z późn. zm.
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Oprócz możliwości handlu na platformach transakcyjnych rynek Catalyst zapewnia 
autoryzację obligacji korporacyjnych, która potwierdza spełnianie przez emitenta okre-
ślonych standardów w zakresie transparentności i odpowiedzialności wobec inwestorów, 
a także przestrzeganie określonych obowiązków informacyjnych. Emitent nie musi przy 
tym wprowadzać papierów do obrotu. Obligacje autoryzowane przy Catalyst mogą być 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym. Transakcje takie są przeprowadzane 
najczęściej za pośrednictwem instytucji finansowych (domów maklerskich i banków).

10. Ocena rynku Catalyst w latach 2009–2010

Oceniając funkcjonowanie rynku Catalyst od początku jego istnienia, można dostrzec 
systematyczny wzrost liczby emisji i emitentów, a tym samym wzrastające zainteresowanie 
tą formą pozyskania kapitału w gospodarce. Również widoczny jest proces porządkowania 
rynku (dokonywania emisji na jednej lub maksymalnie dwóch platformach, w segmencie 
GPW ASO lub BondSpot ASO). Zjawisko porządkowania oraz koncentracji rynku w dwóch 
wymienionych segmentach świadczy o chęci pozyskania kapitału przede wszystkim przy 
uproszczonych obowiązkach informacyjnych oraz chęci ponoszenia niższych kosztów no-
towania spółki na rynku kapitałowym. Pomimo mniejszej płynności alternatywnego syste-
mu obrotu na tle rynku regulowanego pierwszy z nich wydaje się szczególnie atrakcyjny 
z punktu widzenia małych i średnich emitentów, którzy nie muszą spełniać wymogu przy-
gotowania prospektu emisyjnego oraz dokonać emisji przekraczającej 4 mln zł. Alterna-
tywny system obrotu daje również możliwość relatywnie szybkiego zaistnienia na rynku 
kapitałowym nowym, mniej znanym podmiotom18.

Tabela 3

Liczba emisji i plasowanie obligacji korporacyjnych w poszczególnych segmentach rynku 
(z wyłączeniem banków)

Rok GPW RR GPW ASO Bond pot RR BondSpot ASO

Emisje 
na dwóch 

platformach 
jednocześnie

Liczba emisji 
ogółem

2011 1 33 – 23 15 42
2010 – 16 – 11 8 19
2009 2 3 1 1 2* 4

Obligacje mogą być notowane jednocześnie w kilku segmentach, stąd łączna liczba nowych emisji nie pokrywa 
się z sumą emisji w poszczególnych segmentach. 
* W tym jedna emisja na trzech platformach obrotu.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://gpwcatalyst.pl/catalyst_rynek_obligacji_gpw...

18 Przygotowanie, nadzór i wsparcie merytoryczne w procesie wprowadzenia do ASO sprawuje wtedy 
Autoryzowany Doradca rynku Catalyst.
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Spośród przeanalizowanych spółek, które w latach 2010–2011 wyemitowały obligacje 
korporacyjne, 18 z nich było spółkami notowanymi na GPW w Warszawie, 10 spółek było 
zarejestrowanych na rynku New Connect, 10 zaś było spółkami z ograniczoną odpowie-
dzialnością. Ponadto obligacje emitowało 5 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Jeśli chodzi o rodzaj prowadzonej działalności przez emitentów, to w 21 przypad-
kach były to spółki deweloperskie, realizujące różne projekty związane z budownictwem, 
wykupem gruntów, infrastrukturą drogową itp. Dziewięć spółek zajmowało się zarządza-
niem portfelami wierzytelności, nabywaniem wierzytelności w sektorze publicznej służby 
zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, prowadzeniem hurtowego obrotu wierzy-
telnościami z tytułu usług powszechnych. Działalność medyczną prowadziły trzy spółki. 
Również w trzech przypadkach emisje były dokonywane przez spółki celowe (podmioty 
specjalnego przeznaczenia), które udostępniały zgromadzone środki docelowym benefi-
cjentom: Green House Development Sp. z.o.o., Ferratum Capital Poland SA i Ghelamco 
Invest Sp. z o.o. Kolejne dwie spółki przeznaczyły środki zgromadzone w trakcie emisji na 
udzielanie kredytów konsumenckich oraz mikropożyczek

Emitowane obligacje stanowiły najczęściej źródło prowadzenia bieżącej działalno-
ści operacyjnej. Na przykład MERA SA sfinansowała produkcję i sprzedaż schodów oraz 
elementów drewnianych do klatek schodowych, MEW SA – inwestycje w zakresie małych 
elektrowni wodnych, Mo-Bruk SA – utylizację odpadów oraz produkcję paliw alternatyw-
nych, Murapol SA – budowę mieszkań, Onico Trade Sp. z. o.o. – skup paliw. W tej ostatniej 
spółce zastosowano także mechanizm tzw. rolowania obligacji, czyli opłacenia zapisów na 
obligacje nowej emisji bezpośrednio środkami należnymi z tytułu wykupu Obligacji Serii 
A. Wśród emitowanych instrumentów można było również znaleźć te, z których środki 
służyły do finansowania inwestycji długoterminowych i rozwoju. Na  przykład ORGANI-
KA SA finansowała dzięki nim wykup nieruchomości będącej zabezpieczeniem leasingu. 
ORZEŁ SA przeznaczył środki na inwestycję (z dotacją UE) w postaci budowy fabryki 
zajmującej się odzyskiwaniem surowców z opon i produkcji granulatu gumowego. OSHEE 
Sp. z o.o. sfinansowała inwestycję związaną z produkcją napojów izotonicznych. Polsport 
Group emisję obligacji wykorzystał do stworzenia sieci 16 flagowych sklepów franszy-
zowych ze sprzętem rowerowym. W przypadku Widok Energia SA emisja obligacji była 
przeznaczona na zabezpieczenie bieżącej płynności. 

W okresie 2010–2011 bardzo zróżnicowana była wartość dokonywanych emisji. Naj-
mniejsze miały wartość 400 tys. zł (Solveco), 758,5 tys. (Mera), 870 tys. (Widok Energia Sp. 
z o.o.) oraz 900 tys. (Navi Group). Pozostałe emisje koncentrowały wartość przekraczającą 
1 mln zł, przy czym górny pułap wśród podmiotów niebankowych osiągnęła emisja prze-
prowadzona przez Polkomtel SA (1 mld zł). 

Obligacje wprowadzane na rynek Catalyst posiadały zarówno oprocentowanie stałe 
(maksymalnie 17% w przypadku GREEN HOUSE DEVELOPMENT Sp. z o.o.), jak rów-
nież zmienne, indeksowane formułą WIBOR 3M lub WIBOR 6M + marża (maksymalnie 
10% w przypadku Navi Group SA).
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Podsumowanie

Artykuł miał na celu pokazanie ekonomiczno-prawnych uregulowań związanych 
z funkcjonowaniem rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Na tle rozważań teore-
tycznych odnoszących się do obligacji jako dłużnych papierów wartościowych, będących 
zwrotnym źródłem finansowania działalności bieżącej i rozwojowej, zwrócono uwagę, iż 
w przypadku przedsiębiorstw rozważane instrumenty nadal stanowią stosunkowo rzadko 
wybieraną formę, a rynek obrotu nimi znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju. 
Z pewnością jedną z kluczowych barier, jakie utrudniają upowszechnienie obligacji korpo-
racyjnych, jest dominacja obligacji skarbowych, wypychająca z rynku właściwie wszystkie 
rodzaje długoterminowych instrumentów dłużnych. Również poważną konkurencją dla ob-
ligacji korporacyjnych stają się coraz częściej obligacje emitowane przez banki. Z drugiej 
strony, paradoksalnie, trudna sytuacja na rynkach finansowych utrzymująca się od końca 
2008 roku może zachęcać do korzystania z obligacji korporacyjnych. W tym wypadku po-
zyskanie kapitału bezpośrednio z rynku kapitałowego może okazać się łatwiejsze i bardziej 
elastyczne od finansowania kredytami bankowymi. W warunkach ograniczenia aktywno-
ści finansowej banków, przyjęcia przez nie zachowawczych strategii rozwoju, uzależnienia 
decyzji kredytowych od akceptacji zagranicznych inwestorów, a także zaostrzenia wymo-
gów kredytowych obligacje mogą zacząć skutecznie wypełniać lukę finansowania wytwo-
rzoną przez sektor bankowy. Rozwoju rynku obligacji należy poszukiwać również w zmia-
nach legislacyjnych i we wprowadzeniu do ustawy o obligacjach nowych konstrukcji tych 
instrumentów, w tym np. obligacji wieczystych. Z pewnością powołanie do życia czterech 
platform transakcyjnych poświęconych obligacjom i funkcjonującym w ramach rynku Ca-
talyst będzie powodowało przyciąganie do tego segmentu finansów coraz to nowych grup 
inwestorów. W efekcie powinno to prowadzić do coraz łatwiejszego pozyskania kapitału 
przez przedsiębiorstwa i zapewnić odpowiednią płynność obrotu. 

CORPORATE BONDS AS A SOURCE OF FINANCING 
OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES – CONDITIONS, RISK, DEVELOPMENT

Summary

This paper refers to the legal, financial and organizational aspects of issuance of corporate 
bonds by small and medium enterprises in Poland. In the paper, one presents Polish bond act regula-
tion, the main features of corporate bonds and forms of their issuance in Poland. Also, the paper char-
acterizes goals of using bonds by companies, also small and medium ones. The paper also describes 
the risks emerging from bonds issuance as well as it compares bonds and other sources of financing 
of enterprises. The authors also carried out an analysis of Polish of corporate bonds market, as well as 
investigated possibilities of using bonds by small and medium enterprises. A new regulated corporate 
bond market in Poland – Catalyst is also described and analyzed in the paper.

Translated by Bożena Kłosowska, Michał Buszko
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Wprowadzenie

Cechami immanentnymi charakteryzującymi rynki alternatywne czy też rynki ak-
cyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw są prostsze procedury, mniej restrykcyjne wy-
mogi w zakresie kapitalizacji i czasu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz niższe koszty 
debiutu i obecności. Główną przyczyną tworzenia tych rynków jest umożliwienie szerszej 
grupie przedsiębiorstw finansowania o charakterze udziałowym za pośrednictwem rynku 
papierów wartościowych. Rynki dla małych i średnich przedsiębiorstw powstające w Euro-
pie od lat 70. XX wieku charakteryzowały się minimalnymi wymogami oraz kosztami. 
Również przy tworzeniu polskiego rynku alternatywnego NewConnect istotne znaczenie 
miały kwestie organizacyjne i proceduralne. Z jednej strony regulacje rynku miały speł-
niać oczekiwania i potrzeby emitentów, tj. umożliwić relatywnie łatwy dostęp do kapitału 
zewnętrznego o charakterze udziałowym przy tolerowanym przez potencjalnych emitentów 
poziomie kosztów. Z drugiej strony istotne było dostarczenie potencjalnym inwestorom in-
formacji umożliwiającej podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych oraz zapew-
nienie bezpieczeństwa obrotu. 

Według założeń Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która pełni funk-
cję organizatora rynku NewConnect, grupą docelową strony podażowej rynku miały być 
przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, mające zapotrzebowanie na kapitał rzędu 
od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych, reprezentujące innowacyjne sektory: 
IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia al-
ternatywna, nowoczesne usługi, ale również spółki z innych sektorów wdrażające innowa-
cje, o dużej dynamice rozwoju oraz z wizją i perspektywami wejścia na rynek główny GPW 
w Warszawie. 

W pierwszej części artykułu skonfrontowane zostały założenia GPW w Warszawie 
w zakresie grupy docelowej potencjalnych emitentów z profilem notowanych przedsię-
biorstw. Następnie w sposób syntetyczny przedstawione zostały obowiązujące na NewCon-
nect procedury oraz rodzaje i wysokość ponoszonych przez przedsiębiorstwa kosztów.
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1. Struktura notowanych spółek

Giełda Papierów Wartościowych, tworząc rynek NewConnect, przewidywała, że 
z zasileń kapitałowych za jego pośrednictwem korzystać będą głównie przedsiębiorstwa 
znajdujące się w początkowych fazach rozwoju1. Przyjmując założenie, że przedsiębiorstwa 
znajdujące się w początkowych fazach rozwoju to m.in. funkcjonujące nie dłużej niż pięć 
lat oraz charakteryzujące się relatywnie niskim poziomem sumy bilansowej i przychodów, 
określono strukturę notowanych spółek.

Określając czas trwania przedsiębiorstw, uwzględniono formy organizacyjno-prawne 
poprzedzające przekształcenie w spółkę akcyjną na podstawie analizy historii emitenta. 
Umowna segmentacja spółek została dokonana poprzez podział na 4 grupy według daty po-
wstania: nowo powstałe (data powstania 2006–2010), młode (data powstania 2000–2005), 
rozwijające się (data powstania 1990–1999) oraz dojrzałe (powstałe przed rokiem 1990).
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Rysunek 1.  Struktura badanych spółek według wieku

Źródło:  opracowanie własne na podstawie dokumentów informacyjnych notowanych spółek.

Zdecydowana większość badanych spółek (ponad 76%) to przedsiębiorstwa istniejące 
nie dłużej niż 10 lat, najwięcej należy do grupy tzw. nowo powstałych, a więc utworzo-
nych na rok przed uruchomieniem i już po uruchomieniu NewConnect. Przedstawione dane 
wskazują, że profil notowanych spółek, biorąc pod uwagę kryterium wieku, odpowiada 
założeniom organizatorów rynku. Fakt dominacji spółek znajdujących się w początkowych 
fazach rozwoju dowodzi, że finansowanie zewnętrzne poprzez emisję akcji na publicznym 
rynku papierów wartościowych przestaje być w Polsce (dzięki NewConnect) źródłem fi-
nansowania zarezerwowanym dla przedsiębiorstw znajdujących się w fazie szybkiego 

1  W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa podstawowe etapy rozwoju przedsięwzięcia: etap po-
czątkowy (early stage) – w ramach którego wyróżnia się trzy fazy rozwoju: zasiew, start, wczesny wzrost, 
oraz etap ekspansji (expansion stage), na który składają się trzy fazy: szybki wzrost, faza dojrzałości, 
faza schyłku. K. Brzozowska, Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowanie, efekty, 
CeDeWu, Warszawa 2008, s. 12–21; J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przed-
siębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 23–24.
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wzrostu i dojrzałości2. Należy jednak zaznaczyć, że na NewConnect notowane są także 
przedsiębiorstwa, które powstawały przed 1990 rokiem, oraz takie, które swoje korzenia 
mają w II Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewne nie znajdują się one na wczesnych etapach 
rozwoju, jednak fakt, że wybrały przeprowadzenie oferty na NewConnect, a nie rynku re-
gulowanym, świadczyć może o przewagach tego rynku. 

Profil przedsiębiorstw wynikający z analizy wieku spółek potwierdzają badania war-
tości sum bilansowych i obrotów netto. Niskie wartości obu mierników wskazują, że noto-
wane przedsiębiorstwa w większości istotnie znajdują się w początkowym etapie rozwoju 
oraz należą do grupy mikro i małych przedsiębiorstw.

Dla określenia wielkości przedsiębiorstwa na podstawie sumy bilansowej oraz rocz-
nego obrotu przyjęto powszechnie stosowaną klasyfikację3. Z analizy wartości sumy bilan-
sowej wynika, że 95% debiutujących spółek to mikro i małe przedsiębiorstwa, zalewie 5% 
zakwalifikować można do kategorii przedsiębiorstw średnich. 
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Rysunek 2.  Struktura wielkości badanych spółek według kryterium wartości sumy bilansowej

Źródło:  opracowanie własne na podstawie dokumentów informacyjnych notowanych spółek.

Wnioski wynikające z analizy wartości obrotów netto potwierdzają te płynące z badań 
wartości sum bilansowych. Mikro i małe przedsiębiorstwa sklasyfikowane według wartości 
obrotów netto stanowią 94% spółek debiutujących na NewConnect. Zaledwie jedna spółka 
przed debiutem miała przychody przekraczające 50 mln euro.

Spółki notowane na NewConnect korzystają głównie z tradycyjnych źródeł finanso-
wania. Dominuje wykorzystanie środków własnych (76% ankietowanych przedsiębiorstw 
finansuje działalność ze źródeł wewnętrznych), co kolejny raz potwierdza wcześniejsze 
oceny, że spółki znajdują się we wczesnych fazach rozwoju. Ponad połowa badanych przed-

2  Zob. K. Brzozowska, op.cit., s. 21.
3  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807; 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Mikroprzedsiębiorstwo: obrót netto 
i suma bilansowa nie przekraczająca 2 mln euro, małe przedsiębiorstwo: obrót netto i suma bilansowa ≤ 10 
mln euro, średnie przedsiębiorstwo: obrót netto ≤ 50 mln euro, a suma bilansowa ≤ 43 mln euro.
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siębiorstw korzysta z najpopularniejszych w Polsce źródeł finansowania obcego – z leasin-
gu i kredytu bankowego.

Zakładane wielkości potrzeb kapitałowych potencjalnych emitentów zostały określone 
przez organizatora rynku na poziomie od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych. 
Wartość pozyskiwanego przez przedsiębiorstwa kapitału odpowiada założeniom GPW, bo-
wiem przeciętna wartość ofert nie uległa większym wahaniom i w latach 2009 i 2010 wyno-
siła ok. 2 mln zł, w 2007 roku była najwyższa, wynosiła blisko 6 mln zł. Największe oferty 
nie przekroczyły wartości 26 mln zł. Mediana wartości pozyskanego kapitału (wartości 
oferty) obliczana dla wszystkich debiutów w latach 2007–2010 wynosiła 1,44 mln zł, była 
niższa od średniej wartości ofert, która kształtowała się na poziomie 2,74 mln zł. 

Kwestia sektorów gospodarki reprezentowanych przez notowane przedsiębiorstwa po-
zostawia pewien niedosyt, ponieważ w założeniach organizatorów rynku miały dominować 
sektory innowacyjne. Na rynku NewConnect natomiast dominującym jest sektor usług, 
technologie zajmują drugie miejsce pod względem liczby spółek, bardzo licznie reprezen-
towany jest sektor handlu. 

Biorąc pod uwagę wartość rynkową spółek w poszczególnych sektorach, to pod wzglę-
dem kapitalizacji technologie w roku 2010 stanowiły największą grupę, o wartości 448 mln 
zł, a wraz z sektorem informatyki kapitalizacja obu sektorów wynosiła 622 mln zł, co stano-
wiło niemal 20% kapitalizacji rynku4. Analiza zestawionej sektorowo wartości obrotów na 
rynku pozwala na stwierdzenie, że zachodzi analogia do wartości rynkowej – sektor handel 
dominował z obrotami (w ciągu roku) równymi 401 mln zł, natomiast sektory technologie 
i informatyka z łącznymi obrotami w ciągu roku o wartości 355 mln zł wypracowały ponad 
17% obrotów na rynku5.

2. Procedury i koszty debiutu oraz obecności na rynku alternatywnym NewConnect

Emisja akcji na NewConnect może nastąpić poprzez ofertę prywatną lub publiczną. 
Oferta prywatna (private placement) to emisja zamknięta skierowana do maksymalnie 99 
podmiotów, którymi mogą być inwestorzy instytucjonalni i indywidualni. W przypadku 
private placement dokumentem dopuszczającym akcje emitenta do obrotu jest dokument 
informacyjny przygotowany i zatwierdzany przez autoryzowanego doradcę6. Spółka decy-
dująca się na emisję publiczną podlega takim samym procedurom jak spółki na parkiecie 
głównym. Emitent ma obowiązek sporządzenia memorandum informacyjnego lub prospek-
tu emisyjnego, który zatwierdza Komisja Nadzoru Finansowego7.

4  Almanach rynku alternatywnego NewConnect 2010, Warszawa 2010, s. 27.
5  Ibidem, s. 28.
6  Rolę autoryzowanego doradcy mogą pełnić firmy inwestycyjne, kancelarie prawne, firmy audytor-

skie oraz firmy doradztwa finansowego. 
7  W przypadku emisji nie większych niż 2,5 mln euro rolę dokumentu dopuszczającego akcje do pub-

licznego obrotu pełnić może memorandum informacyjne, które jest kontrolowane przez KNF.
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Oferta prywatna jest wybierana częściej i chętniej przez przedsiębiorstwa ze względu 
na krótszy i tańszy proces emisyjny. Według danych na koniec sierpnia 2011 roku z ogól-
nej liczby 317 debiutów na NewConnect tylko dziesięć spółek wybrało ofertę publiczną8. 
W przypadku decyzji o wyborze oferty prywatnej nie bez znaczenia jest również brak 
wymogu sporządzania memorandum informacyjnego lub prospektu. Taka forma regulacji 
w konsekwencji nie tylko obniża koszty i skraca czas procesu, ale ogranicza ilość i rodzaj 
informacji, którymi spółka musi podzielić się z potencjalnymi akcjonariuszami, co z punk-
tu widzenia interesów spółki może być bezpieczne, natomiast z punktu widzenia inwesto-
rów staje się dodatkowym czynnikiem ryzyka. 

Do bezpośrednich kosztów emisji i obecności na polskim rynku papierów wartoś-
ciowych zaliczyć należy opłaty pobierane przez Giełdę Papierów Wartościowych w War-
szawie, Komisję Nadzoru Finansowego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz 
opłaty i wynagrodzenia dla doradców, rewidentów, firm inwestycyjnych oraz koszty pro-
mocji oferty. 

Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa związane z emisją akcji na NewConnect 
można podzielić na koszty związane z debiutem oraz na koszty obecności na rynku. Wyróż-
nić można następujące rodzaje kosztów związanych z debiutem na NewConnect:

– koszt przygotowania oferty,
– koszt dopuszczenia do obrotu, 
– koszty dodatkowe (np. ewentualna promocja oferty), 
– roczne opłaty stałe.
Spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect wnoszą następujące opłaty:
– opłaty na rzecz GPW i KDPW, 
– opłaty wynikające z umowy z autoryzowanym doradcą,
– wynagrodzenie animatora rynku lub/i market makera,
– koszty ponoszone w związku z koniecznością wypełniania obowiązków informa-

cyjnych (sporządzanie i publikowanie danych, raportów itp.).
Koszty ponadto można podzielić na stałe i zmienne, tj. zależne od pozyskanego kapi-

tału. Do tych ostatnich zaliczamy między innymi koszty uiszczane na rzecz KDPW. Część 
kosztów może podlegać oszacowaniu przed debiutem, ponieważ znane są np. opłaty na 
rzecz GPW czy przybliżone koszty usług autoryzowanego doradcy. Jednak ogólny procen-
towy koszt pozyskania kapitału zależy głównie od sukcesu oferty. 

Według danych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie średnie koszty emisji 
na rynku głównym GPW i na NewConnect w wymiarze względnym są podobne, odpowied-
nio 5–7% i 6–8% wartości emisji9. 

Na ASO NewConnect koszty obecności ponoszone na rzecz GPW w Warszawie po-
winny się zamknąć w kwocie 3 tysięcy złoty rocznie. Należy jednak pamiętać, że jest to 

8  www.newconnect.pl (10.09.2011).
9  www.bdo.pl (10.2009).
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rynek charakteryzujący się niską płynnością, w konsekwencji czego współpraca z animato-
rem rynku lub market makerem – których zadaniem jest przeprowadzanie transakcji kupna-
sprzedaży akcji – może okazać się konieczna, co skutkuje dodatkowym kosztem rzędu od 
40 000 do 60 000 zł. Ponadto również Komisja Nadzoru Finansowego pobiera od emitentów 
opłatę ewidencyjną w wysokości 0,06% wartości emisji, lecz nie wyższą niż 25 000 euro za 
każdą emisję papierów wartościowych10.

Spółki notowane na NewConnect mają obowiązek dematerializacji akcji i zwróce-
nia się do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z wnioskiem o rejestrację papie-
rów wartościowych i prowadzenie ewidencji walorów. Czynności te również związane są 
z kosztami. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do uiszczania opłaty za prowadzenie depo-
zytu akcji – 0,00033% wartości rynkowej miesięcznie. Obowiązuje również roczna opłata 
za uczestnictwo (6000 zł) oraz opłata z tytułu rejestracji akcji (0,01% wartości rynkowej, 
nie mniej niż 2500 zł i nie więcej niż 100 000 zł)11.

10  Biorąc pod uwagę średnią wielkość emisji na NewConnect oscylującą w okolicach 5 mln zł, to koszt 
ten wyniesie ok. 3000 zł.

11  www.kpdw.pl (12.2009).

Tabela 1

Wybrane koszty oferty i obecności na rynku ASO NewConnect

Rodzaj kosztu ASO NewConnect

Koszt oferty ogółem Od 0,5 do 18% wartości emisji, średnio 6–8%
Koszty przygotowania oferty Koszt prospektu emisyjnego od 150 000 zł (tylko w przy-

padku emisji publicznych, powyżej 2,5 mln euro)
Usługi autoryzowanego doradcy 3–4% wartości emisji

Koszt dopuszczenia do obrotu 
(na rzecz GPW)

3000 zł

Opłata z tytułu rejestracji akcji 
(na rzecz KDPW)

0,01 % wartości rynkowej, lecz nie mniej niż 2500 zł 
i nie więcej niż 100 000 zł

Koszty dodatkowe Koszt rocznej współpracy z autoryzowanym doradcą 
od 60 000 do 120 000 zł
Wynagrodzenie animatora rynku (opłata obligatoryjna, 
umowa co najmniej na 2 lata) od 2000 do 3000 zł miesięcz-
nie
Koszt biegłego rewidenta (20 000–30 000 zł)

Roczne opłaty stałe na rzecz GPW 3000 zł
Roczna opłata stała na rzecz KDPW Opłata za uczestnictwo 6000 zł
Źródło: www.bdo.pl, www.gpw.pl (10.10.2010).
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3. Wyniki badań przedsiębiorstw notowanych na NewConnect

Debiutowi giełdowemu zwykle towarzyszą różnorodne obawy, wiele z nich to stereo-
typy dotyczące upubliczniania spółki: ryzyko wrogiego przejęcia czy spadek wyceny w wy-
niku spekulacji. Czynników ryzyka jest więcej na młodym rynku, zwłaszcza w przypadku 
spółek o niskiej kapitalizacji. W przypadku przedsiębiorstw notowanych na NewConnect 
największe obawy dotyczyły spadku wartości przedsiębiorstwa wskutek koniunktury gieł-
dowej lub spekulacji oraz zbyt wysoki poziom kosztów związany z debiutem i obecnością 
na rynku. Z przeprowadzonych badań wynika, że opinie przedsiębiorców nie powielają 
stereotypowych zagrożeń podawanych często jako przykłady niechęci do finansowania po-
przez emisję akcji, tj.: ryzyko wrogiego przejęcia (71% ankietowanych uznało za „nieistot-
ne”), utrata kontroli nad spółką (64% wskazań jako „nieistotne”) oraz zmniejszenie konku-
rencyjności z powodu konieczności upublicznienia informacji o spółce (60% wskazało tę 
obawę jako „nieistotną”). 

Podczas analizy wyników badań zauważalna jest analogia między wskazaniami w py-
taniu dotyczącym obaw przed debiutem i tych, które potwierdziły się w praktyce. Okazuje 
się, że obawy towarzyszące zarządzającym przy rozważaniu emisji akcji znalazły potwier-
dzenie w rzeczywistości. Największe niedogodności związane z obecnością na NewCon-
nect to: trudności proceduralne, spadek wartości spółki oraz zbyt wysoki poziom kosztów 
związany z debiutem i obecnością na rynku.

Pozytywna ocena rynku NewConnect przez przedsiębiorstwa wynika ze wskazań na 
korzyści związane z obecnością na rynku alternatywnym.
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Rysunek 3.  Korzyści wynikające z obecności na NewConnect

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Najważniejsze korzyści wynikające z notowania na NewConnect to pozyskanie ka-
pitału na rozwój oraz większa rozpoznawalność przedsiębiorstwa i produktów. W opinii 
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badanych spółek debiut skutkował również łatwiejszym dostępem do innych źródeł finan-
sowania oraz pozyskaniem nowych kontaktów.

Według przedsiębiorców największą uciążliwością wynikającą z obecności na New-
Connect jest konieczność publikowania wszystkich istotnych informacji na temat spółki. 
Z obserwacji autorki dokonanych podczas NewConnect Convenction oraz szkoleń orga-
nizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych wynika, że część spółek nie publikuje 
wszystkich istotnych informacji. Powody są co najmniej dwa: bagatelizowanie tego obo-
wiązku lub brak umiejętności oceny, które informacje powinny zostać uznane za istotne 
i podlegać obowiązkowi publikacji.

Publikacja danych finansowych i istotnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa 
jest obowiązkiem wszystkich spółek publicznych notowanych na rynkach giełdowych na 
całym świecie, tylko w różnym zakresie. Konieczność publikowania danych (finansowych, 
ekonomicznych, z obszaru zarządzania, planowania strategicznego itd.) związana z proce-
sem pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji oraz wynikająca ze statusu spółki publicz-
nej uzasadniona jest ochroną inwestorów oraz możliwością dokonywania rzetelnej wyceny 
przedsiębiorstwa przez rynek. 

Procedury obowiązujące podczas procesu emisyjnego na NewConnect wydają się 
odpowiednio dostosowane do oczekiwań strony podażowej. Zaledwie 7% ankietowanych 
spółek ocenia proces emisyjny jako trudny i skomplikowany. 
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 31%

Rysunek 4.  Ocena procedur związanych z debiutem na NewConnect

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Również procedury i obowiązki informacyjne związane z obecnością spółki na New-
Connect przez większość przedsiębiorstw uznawane są za zrozumiałe, jednak czasochłonne 
i kosztowne, natomiast w opinii 33% respondentów są nieskomplikowane. Za najbardziej 
uciążliwe obowiązki przedsiębiorstwa uznały transmitowanie walnego zgromadzenia ak-
cjonariuszy za pośrednictwem Internetu, konieczność organizowania spotkań z inwesto-
rami, mediami i analitykami oraz obowiązek sporządzania i publikowania raportów kwar-
talnych. 

Kwestie dotyczące kosztów były rozważane z dwóch perspektyw: koszty debiutu oraz 
koszty związane z obecnością na rynku NewConnect. Koszty wynikające z dostępu do fi-
nansowania poprzez NewConneect w 22% odpowiedzi zostały ocenione jako zbyt wysokie. 
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Taka ocena wynika z natury ludzkiej, którą charakteryzuje skłonność do malkontenctwa 
na temat opłat i kosztów. Wyników subiektywnych badań ankietowych nie potwierdzają 
badania danych źródłowych. Okazuje się, że średnie koszty emisji wynoszą 6–8% warto-
ści pozyskanego kapitału. Jednak wskazania ze strony przedsiębiorstw sugerujące wysokie 
koszty debiutu wynikać mogą również z faktu, że części spółek nie udało się pozyskać 
planowanego kapitału i wówczas relatywny koszt kapitału (wskaźnik wartość pozyskanego 
kapitału a koszty emisji) znacznie wzrósł. Zaznaczyć jednak należy, że zdecydowana więk-
szość badanych spółek ocenia koszty jako umiarkowane.
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Rysunek 5.  Ocena kosztów związanych z debiutem na NewConnect

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Szczegółowa ocena wysokości poszczególnych elementów kosztów związanych z pro-
cesem emisyjnym wskazuje, że według badanych przedsiębiorstw najwyższym składni-
kiem kosztów są opłaty uiszczane na rzecz autoryzowanego doradcy oraz związane z przy-
gotowaniem dokumentacji z zakresu sprawozdawczości finansowej (główny składnik to 
wynagrodzenie biegłego rewidenta). Kosztowny jest również sam proces przekształcania 
przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną. 

Opinie przedsiębiorców potwierdzają wcześniej sformułowane przez autorkę oceny 
dotyczące opłat na rzecz instytucji rynku kapitałowego. W ogólnych kosztach procesu emi-
syjnego ich udział jest niewielki (zaledwie 7% ankietowanych wskazało ten element kosz-
tów jako najwyższy), co zapewne wynika z celowego działania GPW i KDPW na rzecz 
rozwoju rynku papierów wartościowych, skutkującego niskimi opłatami.
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Rysunek 6.  Ocena kosztów związanych z obecnością NewConnect

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Równie ważne jak koszty ponoszone przed debiutem są koszty związane z obecnością 
na rynku, które na podstawie analizy danych źródłowych należy uznać za jedne z najniż-
szych w Europie. W przypadku spółek NewConnect są to opłaty na rzecz instytucji ryn-
ku kapitałowego (GPW, KDPW), wynagrodzenia na rzecz autoryzowanego doradcy oraz 
umowy z animatorem rynku lub market makerem (stanowią największe składniki kosz-
tów obecności na rynku). Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw, 71%, ocenia 
koszty związane z obecnością na rynku NewConnect jako umiarkowane.

Podsumowanie

Na podstawie przedstawionych wyników badań można sformułować wniosek o pozy-
tywnej ocenie rynku NewConnect dokonanej przez notowane przedsiębiorstwa. Wniosek 
ten poprzeć może również fakt, że zdecydowana większość ankietowanych przedsiębiorstw 
– ponad 95% – nie żałuje decyzji o upublicznieniu spółki, a nawet posiadając obecne do-
świadczenie i wiedzę, ponownie zdecydowałaby się na debiut na NewConnect. Należy 
podkreślić, że żadna ze spółek nie oceniła negatywnie decyzji o pozyskaniu kapitału za 
pośrednictwem rynku kapitałowego. Również dynamika wzrostu liczby notowanych12 na 
rynku alternatywnym przedsiębiorstw świadczy o dostosowaniu regulacji NewConnect 
w zakresie procedur i kosztów do oczekiwań emitentów.

Istotny z punktu widzenia dalszego rozwoju rynku jest fakt, że dla notowanych spółek 
NewConnect jest nie tylko źródłem pozyskania kapitału, ale przede wszystkim szansą na 
rozwój – rozumiany jako wzrost wartości spółki oraz rozszerzenia działalności. W ciągu 
czterech lat funkcjonowania NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartoś-
ciowych w Warszawie przenosiło się 15 spółek. 71% badanych spółek planuje w przyszłości 
zmianę parkietu. 

O odpowiednim dostosowaniu procedur i kosztów do oczekiwań, a przede wszystkim 
możliwości polskich przedsiębiorstw świadczy fakt, że w okresie największych zawirowań 
na rynku finansowym 2007–2010 wzrastała liczba debiutów, a tym samym notowanych 
spółek. Rynek NewConnect był – obok brytyjskiego AIM – najbardziej dynamicznie roz-
wijającym się rynkiem alternatywnym w Europie.

12  W ciągu czterech pierwszych miesięcy funkcjonowania rynku w 2007 r. miały miejsce 24 debiuty, 
w 2008 r. 61 spółek zdecydowało się na pozyskanie kapitału za pośrednictwem NewConnect, w 2009 r., 
pomimo zawirowań na rynkach finansowych, miało miejsce 26 debiutów, natomiast lata 2010 i 2011 (stan 
na koniec listopada) były rekordowe pod względem przeprowadzonych ofert, odpowiednio 86 i 154. 
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PROCEDURE AND COSTS EVALUATION 
BASED ON RESEARCH OF COMPANIES LISTED ON NEWCONNECT

Summary

Alternative markets are characterized by easier procedures and lower costs than this on regular 
markets. Regulations should be adequate to expectations and abilities of small and medium com-
panies. This article focuses both on admission and listing procedures, the article discusses as well 
admission and listing costs. Further the research of companies listed on NewConnect are presented, 
which are useful to final evaluation. 

Translated by Dominika Kordela
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ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

MACIEJ PAWŁOWSKI
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SEKURYTYZACJA BANKOWYCH WIERZYTELNOŚCI 
MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

PRZEZ FUNDUSZ INWESTYCYJNY – WYBRANE ASPEKTY*

Wprowadzenie

Sekurytyzacja jest złożonym i wielowątkowym mechanizmem finansowania polega-
jącym na przekształceniu jednorodnych rodzajowo aktywów finansowych o niskim stopniu 
płynności w pakiety papierów wartościowych o cechach umożliwiających ich wprowadze-
nie na rynek finansowy w celach inwestycyjnych1. Jest więc jedną z form finansowania na 
rynku papierów wartościowych, których szczególną cechą jest prawne usamodzielnienie 
aktywów zabezpieczenia i ich transfer od inicjatora procesu do podmiotu emisyjnego.

Proces ten w strukturach światowego rynku finansowego pojawił się u schyłku XX 
wieku, stanowiąc innowacyjny sposób refinansowania akcji kredytowej banków hipotecz-
nych. Elastyczność struktur sekurytyzacyjnych umożliwiła adaptację tego mechanizmu 
w innych obszarach gospodarki, wspomagając jego rozwój nie tylko w aspekcie finanso-
wania działalności podmiotów gospodarczych, ale również jako sposobu zarządzania ma-
jątkiem. Ewolucja mechanizmu sekurytyzacji obejmowała nie tylko obszar potencjalnych 
zastosowań instrumentu, zmieniły się również modele przeprowadzenia procesu. Obok kla-
sycznej metody sekurytyzacji aktywów przy wykorzystaniu spółki kapitałowej wykształ-
cona została struktura finansowania wykorzystująca instytucję funduszu inwestycyjnego.

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i analiza wybranych aspektów związa-
nych z zastosowaniem sekurytyzacji aktywów przy wykorzystaniu funduszu inwestycyj-
nego w krajowym systemie bankowym. Szczególną uwagę poświęcono charakterystyce 
krajowych funduszy inwestycyjnych uprawnionych do nabywania wierzytelności oraz spe-
cyfice ich działalności. Ponadto wskazano na znaczenie bankowych wierzytelności małych 
i średnich przedsiębiorstw w aspekcie rozwoju krajowego sektora funduszy sekurytyzacyj-
nych.

* Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu nr N N113 344740.
1 A.K. Bhattacharya, K. Dandapani, Sekurytyzacja aktywów: perspektywy i problemy, w: Zarządzanie 

aktywami i pasywami, red. F.J. Fabozzi, A. Konshi, Związek Banków Polskich, Warszawa 1998, s. 369–
370.
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1. Sekurytyzacja wierzytelności bankowych w strukturze funduszu inwestycyjnego 
– charakterystyka ogólna

W Polsce zasady pośrednictwa funduszy inwestycyjnych w procesie sekurytyzacji 
aktywów bankowych unormowała ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyj-
nych, która wprowadziła nowy typ funduszu inwestycyjnego – fundusz sekurytyzacyjny. 

Fundusz ten, który może prowadzić działalność wyłącznie jako fundusz inwestycyjny 
zamknięty, dokonuje emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków 
pieniężnych na nabycie wierzytelności (w tym wierzytelności finansowanych ze środków 
publicznych) bądź praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności2. Wśród inicja-
torów procesu sekurytyzacji, którzy mogą zbyć funduszowi pulę wierzytelności albo zobo-
wiązać się do przekazania na jego rzecz wszystkich świadczeń otrzymanych z określonej 
puli wierzytelności, ustawodawca wyróżnił takie podmioty, jak3:

‒ podmiot prowadzący działalność gospodarczą, 
‒ jednostka samorządu terytorialnego,
‒ związek samorządowy.
Za sekurytyzowane wierzytelności ustawa o funduszach inwestycyjnych uznaje te, 

które stanowią przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodręb-
nione przez inicjatora sekurytyzacji lub inny podmiot, który zawarł umowę z funduszem 
o przekazanie świadczeń pozyskiwanych w związku z tymi wierzytelnościami. Zawarty 
stosunek prawny pomiędzy inicjatorem sekurytyzacji a funduszem sekurytyzacyjnym zo-
bowiązuje do przekazania wszystkich świadczeń otrzymanych przez inicjatora lub upraw-
nionego z sekurytyzowanych wierzytelności na rzecz funduszu. Z kolei zaspokojenie 
roszczeń inwestorów z tytułu nabytych przez nich certyfikatów inwestycyjnych następuje 
z wpływów uzyskanych ze spłaty (lub przymusowego zaspokojenia roszczeń) nabytej puli 
wierzytelności4. Modelowy przebieg procesu sekurytyzacji w strukturze funduszu inwesty-
cyjnego prezentuje rysunek 1.

Ustawa przewiduje możliwość kreowania dwóch podstawowych rodzajów funduszy 
inwestycyjnych uprawnionych do pośredniczenia w transakcji sekurytyzacji:

‒ standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny,
‒ niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny.

2 W. Dębski, Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, „Bank i Kredyt”, 
październik 2005, s. 34.

3 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU nr 146, poz. 1546.
4 A. Zwolińska-Doboszyńska, Sekurytyzacja wierzytelności z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych na 

tle innych uregulowań dotyczących sekurytyzacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 2, s. 21.



323Sekurytyzacja bankowych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw...

INICJATOR 
SEKURYTYZACJI 
AKTYWA     PASYWA 

portfel  
aktywów 

finansowych 

FUNDUSZ 
SEKURYTYZACYJNY 

INWESTORZY 

stosunki 
kredytowe 

spłata 
należności 

zbycie puli wierzytelności
lub zobowiązanie do

przekazywania świadczeń
z sekurytyzowanych

wierzytelności

przekazanie zgromadzonych 
środków pieniężnych tytułem 
zakupu puli wierzytelności lub 
praw do świadczeń tytułu 
wierzytelności 

emisja certyfikatów 
inwestycyjnych wpływy  

z emisji 

DŁUŻNICY 

wypłata środków pieniężnych 
w przypadku likwidacji  
funduszu lub subfunduszu 

świadczenia z tytułu 
sekurytyzowanych 

wierzytelności 

SERWISER 
zarządzanie  

sekurytyzowanymi 
wierzytelnościami 

i ich obsługa 

Rysunek 1.  Organizacja i przebieg procesu sekurytyzacji w strukturze funduszu inwestycyjnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Waszkiewicz, Ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy, 
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 55.

Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest tworzony wyłącznie jako fundusz 
parasolowy z wydzielonymi subfunduszami. Konstrukcja ta pozwala na tworzenie w ra-
mach jednego funduszu inwestycyjnego kilku subfunduszy, z których każdy będzie rea-
lizował własną politykę inwestycyjną. Należy zaznaczyć, iż każdy subfundusz powołany 
w ramach standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego ma obowiązek lokować co naj-
mniej 75% posiadanych aktywów w jedną, określoną pulę wierzytelności lub prawa do 
świadczeń otrzymanych od inicjatora procesu z tytułu jednej puli wierzytelności. Ustawa 
dopuszcza możliwość lokowania środków zgromadzonych w drodze emisji certyfikatów 
inwestycyjnych w kilka różnych pul wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu róż-
nych pul wierzytelności, jednak wyłącznie w przypadku, gdy inicjatorem sekurytyzacji jest 
bank krajowy lub instytucja kredytowa, a sekurytyzowane wierzytelności są tego samego 
rodzaju (np. należności leasingowe, wierzytelności z kart kredytowych czy kredytów kon-
sumenckich).
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Dany subfundusz zostaje rozwiązany w sytuacji, gdy wszystkie nabyte przez niego 
wierzytelności zostały zaspokojone bądź fundusz otrzymał wszystkie świadczenia należ-
ne mu z tytułu tychże wierzytelności. Likwidacja subfunduszu następować może również 
w sytuacji, gdy koszty związane z uzyskaniem pełnego zaspokojenia roszczeń przewyż-
szałyby wartość należnych funduszowi świadczeń (przy założeniu, że proces likwidacji 
subfunduszu nie narusza praw jego uczestników określonych w statucie)5. Wskazać na-
leży również, iż nie dopuszcza się możliwości dokonywania nowych emisji certyfikatów 
inwestycyjnych celem nabycia kolejnych zespołów wierzytelności przez dany subfundusz 
utworzony w ramach funduszu standaryzowanego. Zatem z mocy prawa subfundusze funk-
cjonujące w strukturach standaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych uprawnione są 
wyłącznie do jednokrotnego dokonywania emisji papierów wartościowych dedykowanych 
nabyciu jednej puli wierzytelności.

Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest pojedynczym funduszem inwe-
stycyjnym, w przypadku którego ustawodawca przewiduje możliwość wydzielenia sub-
funduszy6. W świetle obowiązujących regulacji prawnych niestandaryzowany fundusz 
sekurytyzacyjny może emitować certyfikaty inwestycyjne w celu nabycia określonej puli 
wierzytelności bądź praw do świadczeń z tytułu portfela zobowiązań oraz w celu nabycia 
wierzytelności niestanowiących puli. Tak więc przedmiotem inwestycji środków pienięż-
nych, w przypadku tego rodzaju funduszu, może być również zdywersyfikowany portfel 
wierzytelności7. Fundusz ten zobowiązany jest do lokowania nie mniej niż 75% wartości 
jego aktywów, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami nie mniej niż 75% 
wartości aktywów zgromadzonych przez dany subfundusz w określone w prospekcie emi-
syjnym funduszu wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelno-
ści oraz papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne.

Dodatkowym elementem odróżniającym oba rodzaje funduszy sekurytyzacyjnych jest 
krąg uczestników uprawnionych do nabywania certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku 
obu podmiotów mogą to być osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, 
przy czym w odniesieniu do niestandaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych uczestni-
ctwo osób fizycznych wymaga odpowiedniego zapisu w statucie funduszu oraz minimalnej 
ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego o równowartości nie mniejszej niż 40 000 euro8. 
Przyjęty zapis jest konsekwencją potencjalnie wyższego ryzyka związanego z przedmiotem 
lokat funduszy niestandaryzowanych.

W nurcie prowadzonych rozważań dotyczących przelewu bankowych wierzytelności 
na fundusz sekurytyzacyjny, kwestią wymagającą uwagi jest tajemnica bankowa i zgoda 
dłużnika na dokonanie przelewu wierzytelności. W ramach ostatniej nowelizacji ustawy 

5 D. Krupa, Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 117.
6 W przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego wydzielenie subfunduszu jest elemen-

tem obligatoryjnym.
7 A. Zwolińska-Doboszyńska, op.cit., s. 23.
8 Rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych w Polsce, Analizy Online, Izba Zarządzających Fundu-

szami i Aktywami, Warszawa 2010, s. 4.
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Prawo bankowe9 uchylono art. 92c stanowiący o tym, iż przelew wierzytelności banku na 
fundusz sekurytyzacyjny wymaga uzyskania przez bank: 

‒ pisemnej zgody dłużnika banku na dokonanie przelewu wierzytelności,
‒ deklaracji dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyza-

cyjnego.
Natomiast aspekt tajemnicy bankowej porusza ustawa o funduszach inwestycyjnych10, 

która uprawnia fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot zarządzający sekurytyzowanymi 
wierzytelnościami do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych dłużników sekury-
tyzowanych wierzytelności.

Podsumowując powyższe rozważania, stwierdzić należy, iż obecne środowisko re-
gulacyjne stwarza sprzyjające warunki do przeprowadzania sekurytyzacji wierzytelności 
bankowych. Atrakcyjność struktur sekurytyzacyjnych w aspekcie refinansowania akcji 
kredytowej banków dodatkowo wzmacniają zapisy ustawy o podatku CIT stanowiące, 
iż przychody wynikające ze zbycia na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego wierzytelności 
z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek nie są przychodem podatkowym. Regulacja ta 
umożliwia zatem niezaliczanie do przychodów kwot otrzymanych od funduszu sekurytyza-
cyjnego. Z drugiej strony strata11 ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności 
kredytowych lub pożyczkowych stanowi koszt uzyskania przez bank przychodów12. 

2. Krajowy rynek funduszy sekurytyzacyjnych

Na polskim rynku funduszy inwestycyjnych funkcjonują 22 podmioty należące do 
grupy funduszy sekurytyzacyjnych (tab. 1). Pierwsze z nich powstały na przełomie lat 2005 
i 2006, stanowiąc odpowiedź na rosnące potrzeby krajowego sektora bankowego w zakresie 
metod i instrumentów zarządzania strukturą bilansu. 

Pierwsza transakcja sprzedaży wierzytelności bankowych na rzecz funduszu sekury-
tyzacyjnego zainicjowana została w 2005 roku przez PKO BP. Podstawą uruchomienia pro-
cesu była pula ponad 70 tys. nieregularnych wierzytelności kredytowych o łącznej wartości 
nominalnej 650 mln zł. Wierzytelności te objęte zostały przez S-Collect Fundusz Inwesty-
cyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny za kwotę bliską 100 mln 
zł (co oznacza, że za jedną złotówkę długu zapłacono około 15 groszy). W związku z cha-
rakterem sekurytyzowanych wierzytelności (zakwalifikowanych przez inicjatora procesu 

9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939, z późn. zm.
10 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU nr 146, poz. 1546, art. 193.
11 Stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia wierzytelności a pozostałą do spłaty wartoś-

cią wierzytelności z tytułu kredytów lub pożyczek.
12 Raport z analizy w zakresie przepisów regulujących opodatkowanie banków oraz spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych, Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy, Warszawa 2009, s. 25 
i s. 41.
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Tabela 1

Fundusze sekurytyzacyjne w Polsce

Lp. Fundusz sekurytyzacyjny Aktywa funduszu (zł)
(stan na 30.11.2011)

Podmiot 
zarządzający*

1 BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

32 285 325 

Copernicus 
Capital TFI

2 Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

75 547 859 

3 CERES Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

3 868 945

4 P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Se-
kurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

12 371 366 

5 Prokulus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

133 840 

6 Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

393 319 912 

7 S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

17 652 018 

8 Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

172 479 188 

9 VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

23 682 772 

10 VPF II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

–63 316 

11 VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

394 640 

12 Best II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

81 750 853 

Best TFI
13 BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
94 192 940 

14 EGB – Skarbiec BIS Powiązany FIZ 41 986 958 
Skarbiec TFI

15 EGB – Skarbiec Powiązany FIZ 42 182 965 
16 Electus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 1 109 715 

IDEA TFI17 GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyza-
cyjny FIZ

58 461 676 

18 Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
FIZ

101 997 075 
Ipopema TFI

19 DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 16 932 589 
20 Kredyt Inkaso NSFIZ 173 194 654 TFI Allianz
21 Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ 121 792 174 Intrum Justitia 

TFI
22 Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ 21 816 652 Noble Funds TFI

* Podmiotem zarządzającym funduszem sekurytyzacyjnym może być wyłącznie Towarzystwo Funduszy Inwe-
stycyjnych – instytucja powołana ustawą o funduszach inwestycyjnych do tworzenia funduszy inwestycyjnych, 
do zarządzania nimi oraz reprezentowania ich wobec osób trzecich.

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: www.knf.gov.pl (1.12.2011).
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jako należności stracone) zarządzanie, obsługa i odzyskiwanie długu powierzone zostały 
firmie Presco13.

Kolejna transakcja, zrealizowana na przełomie lat 2005/2006, obejmowała należności 
ING Banku Śląskiego opiewające na kwotę 130 mln zł. Aktywa te nabył Prokura Niestan-
daryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zaś obsługę windykacyj-
ną powierzono firmie Kruk. W tym samym okresie Kredyt Bank z pośrednikiem finan-
sowym Żagiel dokonali sprzedaży na rzecz TFI Copernicus portfeli dłużnych o wartości 
2 mld zł14.

Wyróżnione programy były pionierskimi transakcjami sprzedaży aktywów finanso-
wych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych. Kształtowanie się wartości aktywów netto 
zgromadzonych przez fundusze sekurytyzacyjne w kolejnych latach prezentuje rysunek 2.

132
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Rysunek 2.  Wartość aktywów netto funduszy sekurytyzacyjnych w latach 2005–2010 (mln zł)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Izby Zarządzającej Funduszami i Aktywa-
mi, www.izfa.pl (5.12.2011).

Analizując wartość aktywów netto zgromadzonych przez fundusze sekurytyzacyjne, 
stwierdzić można, iż cieszą się one rosnącym zainteresowaniem wśród uczestników rynku. 
Co więcej, przeprowadzenie sekurytyzacji w konstrukcji funduszu inwestycyjnego stanowi 
dominujący w Polsce model transakcji tego rodzaju, a sam mechanizm sekurytyzacji wy-
korzystywany jest najczęściej w sektorze bankowym15. Wskazany kierunek rozwoju rynku 
funduszy sekurytyzacyjnych uzasadnić można odnotowywanymi po stronie inicjatora ko-
rzyściami podatkowymi (wynikającymi ze zbycia należności przez instytucję finansową na 
rzecz funduszu sekurytyzacyjnego), przy jednoczesnym uwzględnieniu korzyści bilanso-
wych (przekształcenie niepłynnych aktywów finansowych w zasoby pieniężne). 

Dopełniając charakterystykę działalności krajowych funduszy sekurytyzacyjnych, 
dodać należy, iż głównym przedmiotem sekurytyzacyji były wierzytelności przedawnione, 

13 S. Antkiewicz, Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 231–232.

14 www.egb.pl (5.12.2011).
15 D. Dawidowicz, Sekurytyzacja wierzytelności w Polsce – implikacje na przyszłość, w: Zarządzanie 

finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego nr 533, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 16, WNUS, Szczecin 2009, s. 250.
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trudne, nieregularne16. W związku z przedmiotem lokat fundusze tworzone były w formie 
niestandaryzowanych funduszy sekurytyzacyjnych, które niedostępne były dla szerokiego 
grona inwestorów. Niepubliczny charakter instytucji sprawia, iż dokładny rozkład i charak-
ter sekurytyzowanych należności nie jest znany.

3. Bankowe wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw jako przedmiot lokaty 
funduszu sekurytyzacyjnego – podsumowanie

Według szacunków Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA 
należności zagrożone sektora MŚP przekraczają 18 mld zł i na przestrzeni ostatnich dwóch 
lat wykazywały tendencję wzrostową (rys. 3). Jak podaje Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową, 38% przedawnionych kredytów korporacyjnych jest przedmiotem sprzedaży17, 
zatem przypuszczać można, iż w dużej części są to wierzytelności pochodzące z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw.
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Rysunek 3.  Wartość należności zagrożonych w sektorze bankowym (w mln zł)

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Kompleksowy raport o długach, www.krd.pl (19.12.2011).

Wzrost wskaźnika szkodowości portfeli dłużnych MŚP w bezpośredni sposób wpły-
wa na kondycję finansową banków. Wykorzystanie sekurytyzacji w aspekcie zarządza-
nia portfelem nieregularnych wierzytelności umożliwia osiągnięcie wymiernych efektów 
w postaci poprawy bankowych wskaźników płynności, obniżenia obciążeń kapitałowych 
czy pozyskania kapitału na dalszą działalność.

Wykorzystaniu sekurytyzacji w zarządzaniu bankowym portfelem dłużnym MŚP 
sprzyja również rosnąca liczba podmiotów oferujących usługi związane z rynkiem wie-
rzytelności oraz ich ukierunkowanie na obsługę sektora MŚP. Dla przykładu, e-Kancelaria 

16 Ibidem.
17 Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku, Instytut 

Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2010, s. 42.
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Grupa Prawno-Finansowa SA dokonała w 2011 roku emisji akcji, pozyskując kapitał prze-
znaczony na zakup pakietów wierzytelności sektora MŚP. Z kolei bydgoska spółka EGB 
wyraźnie podkreśla wagę wierzytelności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w re-
alizowanej strategii biznesowej oraz osiąganych wynikach18. Jednak kluczowym ogniwem 
determinującym skuteczność procesu sekurytyzacji są inwestorzy, dla których inwestycje 
tego rodzaju muszą charakteryzować się odpowiednim poziomem rentowności. Historia 
zna przypadki osiągania wysokich stóp zwrotu na poziomie ponad 90% (odnotowane przez 
fundusz GPM Vindexus NSFIZ w 2009 r.), ale dostarcza również przykładów ponadprze-
ciętnych strat (–83,3% w przypadku DEBITO NSFIZ)19.

W podsumowaniu prowadzonych rozważań stwierdzić można, że proces sekrurytyza-
cji w strukturze funduszu inwestycyjnego charakteryzuje się dużym potencjałem dalszego 
rozwoju. Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia, mechanizm ten znajduje szczegól-
ne zastosowanie w aspekcie zarządzania wierzytelnościami przeterminowanymi, umożli-
wiając odzyskanie należności z pominięciem kosztownego i długotrwałego postępowania 
sądowego i egzekucyjnego. Uwzględniając dominującą rolę sektora MŚP w gospodarce, 
oczekiwać można ewolucji usług funduszy inwestycyjnych w kierunku sekurytyzacji nie-
regularnych portfeli dłużnych sektora MŚP.

SME LOAN SECURITIZATION BY AN INVESTMENT FUND – SELECTED ASPECTS

Summary

The article discuses selected aspects of an investment fund intermediation in the process of 
SME loan securitization. The first part of the paper defines the securitization process and places the 
investment fund in the structure of securitization. The next part analyses the growth of polish secu-
ritization investment funds market and shows the usage of securitization mechanism in the aspect of 
SME loan portfolio management.

Translated by Maciej Pawłowski

18 www.parkiet.com (22.12.2011).
19 Rynek funduszy inwestycyjnych zamkniętych..., s. 13.



EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 80NR 695 2011
ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

SŁAWOMIR ZARĘBSKI
Uniwersytet Szczeciński

WYBRANE PROBLEMY WCHODZENIA NA RYNEK WALUTOWY 
I FUNKCJONOWANIA NA NIM 

MAŁYCH I ŚREDNICH PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH 

Wprowadzenie

Podmioty niefinansowe w zakresie inwestycji o charakterze nierzeczowym koncen-
trowały się – jeszcze w niedalekiej przeszłości – na następujących segmentach rynku fi-
nansowego: rynek kapitałowy, pieniężny oraz depozytowo-kredytowy. Inwestowały one 
w klasyczne walory (obligacje i akcje), dokonywały zakupów różnej kategorii krótkoter-
minowych papierów dłużnych, a także zaciągały kredyty bankowe. Pozostałe segmenty 
rynku finansowego były uważane przez te podmioty za zbyt niebezpieczne, aby dokonywać 
na nich transakcji. Dotyczyło to głównie rynku transakcji terminowych oraz rynku spe-
kulacyjnych transakcji walutowych. Jedną ze znaczących tendencji ostatnich lat na rynku 
finansowym jest wzrost zainteresowania rynkiem walutowym przez osoby indywidualne 
oraz gospodarcze podmioty niefinansowe. Otwarcie tego rynku na podmioty niefinansowe 
– w tym na małe i średnie podmioty gospodarcze – spowodowało rozszerzenie możliwości 
inwestycyjnych dla tych podmiotów, zwiększyło jednak znacząco także ich ekspozycję na 
dodatkowe ryzyko finansowe. Wiele czynników (technicznych, ekonomicznych oraz praw-
nych) przyczyniło się do zmiany nastawienia firm w tym zakresie. Następowała ewolucja 
instrumentarium rynku finansowego, postępował gwałtowny rozwój wykorzystywanych 
na tym rynku środków technicznych (Internet, telekomunikacja), rozwijał się „detaliczny 
rynek walutowy”, który umożliwił korzystanie z ofert wyspecjalizowanych w tym zakresie 
biur maklerskich. Równie istotne były zmiany o charakterze regulacyjnym, które doprowa-
dziły do zliberalizowania warunków dokonywania transakcji walutowych w poszczegól-
nych krajach. Jedną z najpoważniejszych barier ekonomicznych, które udało się sforsować, 
była bariera minimalnych środków finansowych niezbędnych do dokonywania poszczegól-
nych operacji, co wynikało ze znaczącego obniżenia jednostkowych kosztów transakcyj-
nych w operacjach walutowych1.

1 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, 
WNUS, Szczecin 2010, s. 82.
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Formalnoprawne uwarunkowania uczestnictwa polskich podmiotów gospodarczych 
w międzynarodowym obrocie walutowym (także poprzez giełdy walutowe) regulowane są 
przez przepisy prawa dewizowego. Liberalizacja przepisów w tym zakresie2 dała polskim 
podmiotom gospodarczym m.in. uprawnienia do otwierania i prowadzenia kont bankowych 
w zagranicznych bankach oraz do zawierania transakcji walutowych, bezpośrednio i za 
pośrednictwem międzynarodowych instytucji finansowych, w procesie realizowania inwe-
stycji walutowych na rynkach międzynarodowych.

Artykuł analizuje kilka podstawowych kwestii związanych z dokonywaniem inwesty-
cji na rynkach walutowych przez małe podmioty gospodarcze, które nie zajmują się profe-
sjonalnie inwestowaniem na rynku finansowym. Szczególny nacisk położono na wskazanie 
podstawowych kwestii niezbędnych do przygotowania się do efektywnego prowadzenia 
transakcji na rynku walutowym przez nieprofesjonalistów. 

1. Szanse i zagrożenia inwestowania na rynku FOREX 
przez inwestorów nieprofesjonalnych

Obok rynku pieniężnego, kapitałowego, depozytowo-kredytowego i rynku instru-
mentów pochodnych rynek walutowy (potocznie nazywanym FOREX-em) stanowi jeden 
z głównych segmentów rynku finansowego. Rynek ten, pomimo znaczących perturbacji 
na rynku finansowym, rozwija się bardzo dynamicznie, wzrost obrotów dziennych na tym 
rynku wynosi około 6% rocznie. W 2010 roku przeciętny poziom dziennych obrotów wy-
nosił około 4 bln dol. Szczególnie dynamiczny jest wzrost poziomu operacji na rynku spot 
(wzrost o niemal 50% w ciągu ostatnich trzech lat, do poziomu około 1,5 bln dol. dzien-
nie)3.

FOREX jest dogodnym miejscem inwestowania dla zróżnicowanych grup inwesto-
rów realizujących różnorodne strategie inwestycyjne. Dominują inwestorzy krótkookreso-
wi (spekulanci), zwłaszcza tzw. day traderzy (inwestorzy jednodniowi, jednosesyjni), ale 
funkcjonują także gracze o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Rynek walutowy wyko-
rzystywany jest przez jego uczestników do hurtowej wymiany walut, obejmuje transakcje 
spot (transakcje natychmiastowe) oraz walutowe operacje o charakterze terminowym. 

Polski rynek walutowy, choć charakteryzujący się w ostatnich latach nieco zmniejszo-
ną aktywnością (spadek średnich dobowych obrotów w roku 2010, w stosunku do 2007 r. 
o około 15%), odnotowuje obroty dzienne w średniej wysokości 7848 mln dol. Wprawdzie 
w obrotach całkowitych tego rynku dominują transakcje dokonywane przez instytucje fi-
nansowe, a udział operacji finansowych realizowanych przez podmioty niefinansowe sta-
nowi niecałe 10% (772 mln dol. dobowych obrotów, z czego 760 mln dol. to transakcje 
polskich podmiotów niefinansowych), to jednak w zakresie operacji spot udział ten jest 

2 Ustawa z dnia 27.07.202 r. Prawo dewizowe, DzU 2002, nr 141, poz. 1178.
3 Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2010, Bank of 

International Settlements, Bazylea 2010, s. 1.
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znaczący. Wynosi on niemal Ľ wolumenu obrotów tego segmentu rynku (średnio 462 mln 
dol. dziennie), przy przeciętnej wysokości dobowych transakcji tego typu na poziomie 1955 
mln dol.4 Zaprezentowane dane wskazują, iż transakcje na rynku FOREX są dla polskich 
podmiotów niefinansowych ważnym elementem ich aktywności na rynkach finansowych. 

FOREX charakteryzuje się wieloma specyficznymi cechami, jak np.: spontaniczność 
rozwoju, brak sformalizowanych reguł postępowania, umiarkowany poziom standaryzacji 
i nieprzerwany tok prowadzonych transakcji, międzynarodowy charakter dokonywanych 
operacji, wysoka płynność i wysokie obroty. Cechy te powodują, iż inwestycje na rynku 
FOREX stanowić mogą – także dla takich niefinansowych podmiotów gospodarczych, jak 
indywidualni inwestorzy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa – korzystną alternatywę dla 
lokowania ograniczonych zasobów finansowych i osiągania znaczących zysków kapitało-
wych.

Do najważniejszych zalet tego segmentu rynku finansowego (z punktu widzenia in-
westora niefinansowego) należą: 

– możliwość osiągnięcia, dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej, wysokich zy-
sków przy stosunkowo niewielkim poziomie inwestowanych środków; możliwość 
lewarowania jest szczególnie istotna dla takich inwestorów, jak małe i średnie 
przedsiębiorstwa, które inwestując niewielkie środki, mogą dokonywać relatywnie 
dużych operacji, co umożliwia multiplikacje potencjalnych zysków (także ewentu-
alnych strat), 

– wysoka płynność rynku, która pozwala na szybkie zamykanie pozycji, co umożli-
wia płynny transfer środków pomiędzy działalnością operacyjną a finansową,

– relatywnie niskie koszty transakcyjne,
– możliwość inwestycji bez względu na ogólne cykle koniunkturalne w gospodarce 

i finansach (wysoki poziom niezależności od trendów na giełdach kapitałowych, 
możliwość dokonywania zyskownych inwestycji w trakcie trwania hossy oraz bes-
sy na rynku finansowym),

– łatwość odwracania pozycji, 
– możliwość dodatkowej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego,
– łatwy dostęp do rynku, wynikający m.in. z oparcia się (niemal wyłącznie) na elek-

tronicznym transferze danych; najważniejsze operacje finansowe związane z do-
konywaniem transakcji finansowych na rynku walutowym (zakładanie i zasilanie 
rachunku inwestycyjnego, zlecanie transakcji, wycofywanie środków pieniężnych 
z rachunku), mogą odbywać się nie tylko za pomocą klasycznych sieci komputero-
wych, ale także za pomocą urządzeń mobilnych, np. notebooków czy smartfonów, 

– szczególnie duże możliwości osiągania znaczących zysków w sytuacji wysokiej 
zmienności rynków finansowych, 

4 Turnover in the Polish Foreign Exchange and OTC Derivatives Markets, Narodowy Bank Polski, 
Warszawa 2010, s. 3. 
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– wysokie tempo dokonywanych operacji i możliwość efektywnych inwestycji nawet 
w skali jednej sesji giełdowej5.

Tabela 1

Podstawowe rodzaje ryzyka na rynku walutowym i metody ich redukowania

Rodzaj ryzyka Sposoby redukowania ryzyka rynku walutowego
Ryzyko przedmiotu 
obrotu

Stosowanie strategii automatycznego zamykania pozycji przy wcześniej 
wyznaczonych poziomach kursów (zlecenia typu stop-loss). Ryzyko 
to wynika także z ograniczonych – na rynku walutowym – możliwo-
ści wykorzystywania strategii „gry z trendem” (często skutecznej na 
rynkach akcji)

Ryzyko wynikające 
z wysokiego poziomu 
lewarowania transakcji

Sposoby redukcji ryzyka wysokiego lewarowania:
– zachowanie umiaru przy korzystaniu z depozytu na rachunku inwe-

stycyjnym,
– wykorzystywanie automatycznych zleceń zamykających pozycje 

poniżej ustalonej wartości progowej,
– koncentracja na instrumentach o największej płynności (pary waluto-

we, oparte na walutach podstawowych)
Ryzyko specyficznych 
reakcji rynku waluto-
wego

Najwłaściwszym sposobem redukowania ryzyka specyficznych reakcji 
rynku walutowego jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne do 
przeprowadzania operacji na tym rynku. Dotyczy ono głównie wyko-
rzystywania do operacji na tym rynku osób o odpowiedniej wiedzy 
(szkolenia) i doświadczeniu w wykonywaniu operacji walutowych

Ryzyko wynikające 
z roli maklera jako 
konsolidatora zleceń 
detalicznych

Najważniejszym czynnikiem ograniczającym to ryzyko jest konku-
rencja między biurami maklerskimi oraz ich walka o dobrą reputację. 
Kluczową kwestią dla nieprofesjonalnej firmy, pragnącej dokonywać 
operacji na rynku walutowym, jest staranny wybór biura maklerskiego 
i systematyczna kontrola operacji dokonywanych przez to biuro

Źródło: S. Zarębski, FOREX, as effective place of financial investment for small and medium sized en-
terprises, „Scientific Journal of The University of Szczecin” 2010, nr 574, Service Management 
Vol. 5, s. 85–87. 

Inwestycje rynku walutowego – choć charakteryzują się licznymi zaletami – niosą 
za sobą także specyficzne niebezpieczeństwa. Podstawowe formy ryzyka dla nieprofesjo-
nalnych graczy, związane z dokonywaniem inwestycji na rynku walutowym, są skutkiem 
specyficznych cech tego rynku. Ryzyko to można skategoryzować w kilka podstawowych 
grup: 

– ryzyko wynikające ze specyfiki przedmiotu obrotu na tym rynku (jakimi są tzw. 
pary walutowe),

5 S. Zarębski, FOREX w strategiach inwestycyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarun-
kowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2011, red. A. Bielawska, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, WNUS, Szczecin 2011, s. 371.
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– ryzyko wynikające z rodzaju wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozpoznawania 
trendów na tym rynku,

– ryzyko wynikające ze specyficznego charakteru stosunków między klientem a ma-
klerem na rynku walutowym,

– ryzyko finansowe, wynikające ze specyficznego sposobu dokonywania transakcji 
opartego na bardzo wysokim poziomie lewarowania poszczególnych transakcji,

– ryzyko wynikające z nieuczciwych praktyk maklerskich.
Zarządzanie ryzykiem na rynku FOREX polega między innymi na redukowaniu poziomu 

najpoważniejszych rodzajów ryzyka rynku walutowego, które zaprezentowano w tabeli 1.

2. Małe i średnie przedsiębiorstwo na rynku FOREX – podstawowe dylematy i prob-
lemy 

Rozpoczęcie aktywności na rynku walutowym wymaga od przedsiębiorstw niefinan-
sowych solidnego przygotowania i podjęcia wielu decyzji, które mogą wpłynąć na efektyw-
ność dokonywanych na tym rynku inwestycji. Podstawowe z tych decyzji dotyczą:

– analizy formy uczestnictwa na rynku walutowym (wyboru ogólnej strategii inwe-
stycyjnej) oraz wyboru optymalnej strategii spekulacyjnej, 

– przygotowania planu (planów) działalności inwestycyjnej, 
– przygotowania wyposażenia technicznego, w tym zapewnienia efektywnej komu-

nikacji (głównie elektronicznej),
– wyboru i podpisania umowy z brokerem walutowym,
– przygotowania i wprowadzenia systemu analiz rynkowych i ekonomicznych,
– przeprowadzenia odpowiednich szkoleń teoretycznych i praktyk w zakresie funk-

cjonowania i dokonywania operacji na rynku walutowym. 

2.1. Dobór ogólnej strategii inwestycyjnej oraz optymalnej strategii spekulacyjnej6 

Na rynku walutowym, podobnie jak na innych segmentach rynku finansowego, wy-
różnić można – ze względu na cel realizowanych inwestycji finansowych – trzy podstawo-
we grupy strategii inwestycyjnych: hedgingowe, arbitrażowe oraz spekulacyjne. Strategia 
hedgingowa jest strategią przenoszenia ryzyka z podmiotów, które maja awersję do ryzyka, 
na podmioty, które chcą to ryzyko przejąć. Przejęcie ryzyka odbywa się za odpowiednią 
opłatą. Klasyczna strategia hedgingowa na rynku walutowym polega zwykle na zabezpie-
czeniu się przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursowych. Przed okresem silniejszego 
angażowania się przez podmioty niefinansowe w operacje typowo spekulacyjne hedging był 
jedynym rodzajem aktywności takich podmiotów na rynku FOREX. Wiązał on się zwykle 
z zabezpieczeniem realizowanych przez spółkę działań operacyjnych, głównie zakupu lub 
sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych. Strategia arbitrażowa jest specyficznym 

6 Szerzej na ten temat: S. Zarębski, FOREX w strategiach inwestycyjnych..., s. 371.
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rodzajem strategii inwestycyjnej rynku finansowego, która polega na jednoczesnym zaku-
pie i sprzedaży identycznych (lub zbliżonych do siebie) instrumentów finansowych według 
różnych cen i na różnych rynkach. Daje ona – przynajmniej teoretycznie – możliwość osią-
gania zysków bez angażowania środków własnych7. Rynek walutowy oferuje relatywnie 
dużo tzw. okazji arbitrażowych, umożliwiających wykorzystanie tej strategii (głównie na 
rynku opcji i rynku futures). W praktyce jednak podmioty niefinansowe, zwłaszcza małe 
i średnie przedsiębiorstwa, a także inwestorzy indywidualni, korzystają z takich okazji bar-
dzo rzadko, głównie ze względu na liczne trudności praktyczne w realizacji tej strategii, 
które są skutkiem braku odpowiednich możliwości technicznych (specjalistyczne opro-
gramowanie komputerowe, dostęp on-line do bieżących informacji ze światowego rynku 
finansowego) i finansowych (ograniczone zasoby finansowe, które w takich transakcjach 
można wykorzystać). Strategia spekulacyjna polega na wykorzystywaniu przewidywa-
nych zmian cen na rynku finansowym (korzystnych trendów cenowych) i prowadzaniu 
operacji finansowych stosownie do tych przewidywań. Strategia spekulacyjna umożliwia 
– w sprzyjających okolicznościach – osiąganie ponadprzeciętnych zysków, odbywa się to 
jednak poprzez akceptację podwyższonego ryzyka przeprowadzanych operacji. Rynek wa-
lutowy stanowi ważny obszar spekulacji finansowych. 

W praktyce to właśnie strategia spekulacyjna, obok strategii hedgingowej, będzie naj-
częściej wykorzystywaną przez podmioty nieprofesjonalne ogólną strategią inwestycyjną 
spotykaną na rynku walutowym. O ile działania hedgingowe stanowią w wielu firmach 
rutynową działalność (wypracowane są procedury postępowania w wypadku realizacji ta-
kich inwestycji), o tyle działania spekulacyjne nie są działaniami powszechnymi i wiążą się 
z dodatkowym ryzykiem finansowym. 

Strategia spekulacyjna posiada najbardziej rozbudowany zestaw specyficznych stra-
tegii rynku walutowego. Podstawowy podział strategii spekulacyjnych związany jest hory-
zontem czasowym prowadzonych inwestycji. Można tutaj wyróżnić: 

– spekulacyjne strategie krótkookresowe (lobbing, scalping), 
– spekulacyjne strategie średnioterminowe (momentum trading, swing trading),
– spekulacyjne strategie długoterminowe.
Spekulacyjne strategie krótkookresowe. Walutowe strategie krótkookresowe są naj-

częściej wykorzystywanymi przez podmioty niefinansowe strategiami rynku walutowego. 
Każda strategia krótkookresowa powinna koncentrować się na zmianie wartości kapita-
łu w krótkich okresach i bazować na instrumentach posiadających najwyższy krótkoter-
minowy potencjał wzrostu. Krótkookresowe strategie rynku walutowego charakteryzują 
się wieloma cechami, które są różne od analogicznych strategii rynku kapitałowego. Naj-
istotniejsza różnica dotyczy krótszego horyzontu czasowego inwestycji walutowej w po-
równaniu z krótkookresowymi strategiami rynku kapitałowego (ich czas liczony jest raczej 

7 D.G. Luenberger, Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, 
s. 19.
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w sekundach lub minutach). Poziom oczekiwanych zysków z inwestycji na rynku FOREX 
jest znacznie niższy niż w przypadku operacji na rynkach niewalutowych (dziesiąte lub 
setne części procenta). Realizowanie zaleceń strategii krótkookresowych przez podmioty 
niefinansowe wymaga przestrzegania wielu zaleceń praktycznych8: konieczność ograni-
czenia się do najpłynniejszych i najlepiej poznanych kilku par walutowych, koncentracja 
momentów dokonywania transakcji na okresach o największej aktywności rynku, opieranie 
się na starannie przygotowanym planie inwestycji (dotyczący m.in. rozmiaru operacji oraz 
prognozowania zysku) i wysokiej dyscyplinie stosowania tego planu, niezbędność odpo-
wiedniego wyposażenia technicznego, zaangażowanie sprawnie wykonującego swoje obo-
wiązki brokera walutowego, unikanie spekulacji w okresach publikowania ważnych danych 
ekonomicznych. Strategia jest bardzo pracochłonna, zwłaszcza że liczba wykonywanych 
operacji jest bardzo wysoka. 

Spekulacyjne strategie średnioterminowe. Walutowe strategie średniookresowe 
charakteryzują się licznymi cechami swoistymi, a podstawowa specyfika jest związana 
z okresem inwestycyjnym. Na rynku FOREX średniookresowa strategia dotyczy inwesty-
cji, które liczone są zwykle w godzinach (najczęściej – poniżej 1 dnia). Nieprofesjonalny in-
westor, realizujący taką strategię, musi przede wszystkim charakteryzować się umiejętnoś-
ciami o charakterze analitycznym (analiza techniczna), intuicją w zakresie przewidywania 
trendów średnioterminowych wybranych par walutowych i wyboru optymalnego momentu 
zawierania transakcji (otwarcia/zamknięcia pozycji) oraz cierpliwością. Wykonywanie wa-
lutowych strategii średniookresowych – w porównaniu ze strategiami krótkookresowymi 
– jest znacznie mniej pracochłonne, a ponadto – ze względu na mniejszą liczbę wykonywa-
nych operacji – koszty transakcyjne są w tym przypadku znacząco niższe, dlatego strategie 
średniookresowe na rynku walutowym są stosunkowo często wykorzystywane przez pod-
mioty niefinansowe. 

Spekulacyjne strategie długoterminowe. Strategie długookresowe na rynku walu-
towym są przez nieprofesjonalistów relatywnie najrzadziej stosowane. Wynika to głównie 
z konieczności długotrwałego zamrożenia środków finansowych (okres inwestycji, w przy-
padku realizowania tej strategii, wynosi zwykle kilka tygodni lub miesięcy). Częściej wystę-
pują trudności w zakresie dokonywania analiz, które opierają się na badaniu różnorodnych 
danych makroekonomicznych i długoterminowych trendów rynkowych, oraz wymagają 
specjalistycznej wiedzy, rzadko posiadanej w dostatecznym stopniu przez pracowników 
firm niefinansowych.

2.2. Wybór brokera walutowego i rozpoczęcie współpracy

Jeszcze kilka lat temu jedną z podstawowych barier wejścia na rynek walutowy przez 
podmioty niefinansowe był ubogi katalog ofert polskich biur maklerskich i brokerskich 

8 M. Galant, B. Dolan, Currency Trading for Dummies, Wiley Publishing Inc., Hobolen 2007, s. 212.
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kierowanych do inwestorów nieprofesjonalnych. Zmuszało to inwestorów do korzystania 
z usług firm zagranicznych, co utrudniało prowadzenie operacji finansowych, wprowa-
dzało dodatkowe elementy ryzyka finansowego oraz podrażało koszty transakcji. W ostat-
nich latach sytuacja inwestorów w tym aspekcie znacznie się poprawiła. Nastąpił znaczący 
wzrost aktywności dużych domów maklerskich oraz licznych firm specjalistycznych oferu-
jących szerokie pakiety usług. 

W przypadku przygotowań do wejścia na rynek walutowy wybór właściwego po-
średnika w handlu walutą (brokera walutowego), który ma zapewnić usługi pośrednictwa 
w sposób adekwatny do potrzeb firmy, należy do decyzji o kluczowym znaczeniu. Zadania 
brokera walutowego są znacząco różne od roli maklera na rynku akcji. Z powodu niskich 
wartości pojedynczego zlecenia, które składane jest przez podmioty nieprofesjonalne, i ze 
względu na bardzo wysokie progi transakcyjne na rynku walutowym broker walutowy do-
konuje konsolidacji pojedynczych zleceń i kalkuluje cenę zbiorczą. Wymaga to bardzo sta-
rannego wyboru biura brokerskiego. Podmioty nieprofesjonalne powinny starać się współ-
pracować z firmami mającymi siedzibę w Polsce ze względu między innymi na zapisy 
umów z biurami brokerskimi, dotyczące wyboru systemu prawa i jurysdykcji w przypadku 
sporów sądowych, ponadto ułatwia to bieżącą współpracę z brokerem i obniża koszty trans-
akcyjne.

2.3. Przygotowanie planu operacji oraz kontrola funkcjonowania systemu

Podobnie jak na pozostałych rynkach finansowych, wykorzystanie wybranej strategii 
inwestycyjnej powinno stanowić podstawę do stworzenia szczegółowego planu dokonywa-
nych na tym rynku operacji. Sformalizowany, pisemny plan operacji zatwierdzany przez 
zarząd spółki jest niezbędnym narzędziem do umożliwienia konsekwentnego wdrożenia 
w życie strategii inwestycyjnej. Zakres planu jest dobierany indywidualnie przez poszcze-
gólne podmioty, zwykle jednak jego niezbędnymi składnikami są: 

– określenie rozmiaru pozycji (poziom inwestycji, sposób szacowania zwrotów),
– określenie momentu otwarcia pozycji (moment otwarcia danej pozycji; decyzje, co 

robić, kiedy poziom ceny nie dochodzi do założonego poziomu),
– ustalenie poziomu zamykania pozycji (wykorzystywanie zleceń stop-loss i zleceń 

realizacji zysku). 
Plan operacyjny, poza swoim znaczeniem typowo planistycznym, jest ważnym in-

strumentem kontrolnym, który ułatwia kierownictwu spółki nadzór nad prowadzonymi 
operacjami. Kontrola prawidłowości planu powinna brać pod uwagę istnienie i jakość sy-
stemu zarządzania ryzykiem, ocenę wybranej strategii inwestycyjnej, przestrzeganie za-
leceń dotyczących poziomu dywersyfikacji portfela oraz poziomu płynności finansowej. 
Należy także kontrolować poziom zachowania dyscypliny gry przez realizujących transak-
cje pracowników (ocena przestrzegania wypracowanego planu). Jednym z najważniejszych 
aspektów kontroli operacji na rynku FOREX jest analiza efektywności poszczególnych (za-
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mykanych) transakcji oraz ogólna analiza efektywności działalności inwestycyjnej spółki 
w zakresie operacji walutowych. 

2.4. Przygotowanie systemu szkolenia i systemu informacji dla celów analitycznych 

Jednym z istotnych problemów dotyczących organizacji procesu inwestowania na ryn-
ku FOREX przez mniejsze i nieprofesjonalne podmioty gospodarcze jest brak wyspecjali-
zowanej kadry, która będzie prowadzić transakcje walutowe. Tymczasem dla dokonywania 
efektywnych operacji na rynku FOREX niezbędna jest dogłębna wiedza na jego temat i od-
powiednie doświadczenie. Nawet w przypadku gdy spółka jest aktywnym inwestorem na 
rynku finansowym (np. poprzez inwestowanie w akcje czy papiery dłużne), należy pamię-
tać o specyfice operacji na rynku walutowym. Inne są na rynku FOREX nie tylko czynniki 
determinujące zmiany cen, ale odmienne są także techniki analityczne (zarówno w zakresie 
analizy fundamentalnej, jak i analizy technicznej9). Osoby odpowiedzialne za realizowanie 
spekulacyjnych operacji walutowych w spółce powinny być odpowiednio przygotowane, 
a uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach jest niezbędnym elementem wejścia na ry-
nek walutowy przez podmioty nieprofesjonalne. 

Tworzony na potrzeby efektywnego funkcjonowania na rynku FOREX system analiz 
powinien obejmować różnorodne analizy o charakterze specjalistycznym, lecz odmiennym 
od opracowań dotyczących innych segmentów rynku finansowego. Analiza techniczna kon-
centruje się na wykresach najważniejszych par walutowych, a podstawowymi materiałami 
analitycznymi są raporty dotyczące bieżących zdarzeń geopolitycznych, dlatego standardo-
wa wiedza w zakresie wykorzystywania narzędzi analiz rynku finansowego może okazać 
się niewystarczająca. Podstawowymi składnikami systemu informacji dotyczących rynku 
walutowego są m.in.:

– system stałego dopływu wiarygodnych informacji dotyczących polskiej i świato-
wej gospodarki (np. w postaci odpowiednich biuletynów informacyjnych),

– wyposażenie techniczne, dostosowane do szybkości zmian na rynku walutowym 
(np. dostęp do szybkiego i niezawodnego źródła Internetu, odpowiednie oprogra-
mowanie komputerowe).

Podsumowanie

1.  Dla inwestorów nieprofesjonalnych (w tym małych i średnich przedsiębiorstw) 
giełdy walutowe mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla lokowania, głównie 
krótkookresowych, nadwyżek środków obrotowych. Takie firmy mogą stawać się 

9 Dokonując analiz tego rynku, należy pamiętać, iż choć podstawowymi narzędziami analitycznymi 
pozostają analiza fundamentalna i analiza techniczna, to zakres ich znacząco się zmienia. Dominują ana-
lizy porównawcze, głównie o charakterze makroekonomicznym, uwzględniające także kontekst między-
narodowy.
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podmiotem walutowej gry rynkowej nie tylko w charakterze podmiotu zaintereso-
wanego hedgingiem walutowym, ale także z powodów czysto spekulacyjnych. 

2. Wchodzenie na rynek walutowy przez podmioty niefinansowe wymaga wielu 
czynności przygotowawczych, związanych z szacowaniem możliwych korzyści 
i niebezpieczeństw, wiążących się z partycypacją w operacjach dokonywanych na 
rynku FOREX. Wiąże się to m.in. ze specyfikacją i analizą rodzajów ryzyka wy-
stępujących na rynku walutowym, z implementacją systemu zarządzania ryzykiem 
walutowym i z opracowaniem planu (strategii) inwestowania na rynku walutowym. 
Bardzo istotne dla sukcesu tego typu operacji jest wdrożenie efektywnych syste-
mów informacyjnych oraz systemów szkolenia. 

3.  Inwestowanie na giełdach walutowych wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, 
dlatego poprzedzone powinno być zapoznaniem się koncepcjami uczestnictwa na 
tym rynku, a głównie z poszczególnymi rodzajami ryzyka rynku FOREX.

4.  Przedsiębiorstwa niefinansowe powinny zakładać także możliwość przerwania 
aktywności spółki na rynku FOREX, gdy operacje tego typu nie są dla spółki ko-
rzystne. Spekulacyjne operacje na rynkach finansowych powinny bowiem zawsze 
być traktowane jedynie jako uzupełnienie podstawowej działalności spółki.

5. Wszystkie działania spółki na rynku walutowym powinny być podporządkowane 
przestrzeganiu podstawowych zasad dotyczących ogólnego poziom bezpieczeń-
stwa finansowego firmy. Muszą one wynikać z bezwzględnego i rygorystycznego 
stosowania fundamentalnej zasady inwestowania jedynie takiej ilości środków, aby 
nie spowodować zagrożeń dla normalnej działalności spółki i nie spowodować za-
chwiania poziomu płynności finansowej firmy. 

SELECTED PROBLEMS OF ENTERING AND FUNCTIONING 
ON THE FOREIGN EXCHANGE MARKET 

FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

Summary 

Article presents a few selected issues associated with starting and running activity on the 
FOREX market, by non-financial enterprises. A brief analysis of the specificity of the foreign ex-
change market has been described together with main market strategies. Some basic opportunities 
and risks associated with the presence of SMEs in the currency market has been analyzed. Also some 
crucial systems for effective start-up in the market – like investment management system, planning 
and control of financial operations system and systems of training and information – has been de-
scribed. 

Translated by Sławomir Zarębski
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KLASYFIKACJA ASORTYMENTU W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 
– RZECZYWISTA POTRZEBA CZY STRATA CZASU?

Wprowadzenie

Racjonalizacja zarządzania strumieniami materiałowymi polega na poszukiwaniu 
kompromisu pomiędzy kosztami związanymi z posiadaniem materiałów (koszty zamawia-
nia i magazynowania zapasów) a kosztami ich braku (koszty utraconej sprzedaży). Wobec 
setek, a nawet tysięcy pozycji dóbr występujących w zapasach przedsiębiorstw i podlega-
jących sterowaniu niezbędne jest znalezienie sposobu zmniejszającego wielowymiarowość 
tego zagadnienia. Popularne porzekadło głosi bowiem, że gdy wszystko jest jednakowo 
ważne, w gruncie rzeczy nic nie jest ważne1. Niezbędne zatem staje się znalezienie sposobu 
klasyfikowania dóbr i określania znaczenia poszczególnych pozycji asortymentowych. 

1. Metody klasyfikacji asortymentu

Wśród spotkanych w dorobku nauki narzędzi znaleźć można instrumenty możliwe do 
wykorzystania w przedmiocie artykułu. Do popularnych analiz asortymentu należą:

‒ metoda ABC (kryterium: udział w wartości sprzedaży2 albo w marży zys ku3),
‒ metoda XYZ (kryterium: stopień regularności zapotrzebowania lub/i stopień do-

kładności prognozowania4 albo udział w wielkości sprzedaży5),
‒ metoda CVA (kryterium: stopień istotności/ważności dla przyjętych warunków),
‒ inne – rozwiązania hybrydowe ww. metod, np. analiza krzyżowa ABC/XYZ.

1 Z. Sarjusz-Wolski, Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2000, s. 19.
2 S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998, s. 141–144.
3 H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998, s. 115–116.
4 S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998, s. 143–146.
5 S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowa-

nia, Poznań 2003, s. 26.
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1.1. Metoda ABC (zasada 80/20, zasada Pareto) – perspektywa wartościowa

Analiza ABC w klasycznym ujęciu powoduje podział ogółu pozycji asortymentowych 
na trzy klasy: A, B i C, biorąc za kryterium tego podziału udział poszczególnych asorty-
mentów w łącznej wartości sprzedaży. W grupie A znajdą się towary, które mają najwięk-
szy udział w sprzedaży i na ogół są one nieliczne. Do grupy C (najliczniejszej) zalicza się 
z kolei pozycje asortymentowe, które tylko w niewielkim stopniu partycypują w wartości 
sprzedaży ogółem. Natomiast grupa B zawierać będzie pozostałe pozycje asortymentowe6. 
Modelowy rozkład asortymentu kształtuje się następująco:

‒ grupa A: 20% ilości dóbr generujących 80% wartości sprzedaży,
‒ grupa B: 30% ilości dóbr generujących 15% wartości sprzedaży,
‒ grupa C: 5% ilości dóbr generujących 5% wartości sprzedaży.
Metoda ABC oparta została na znanej w ekonomii zasadzie 80/20, sformułowanej 

przez włoskiego ekonomistę Vilfreda Pareta. Zgodnie z jej głównymi założeniami ok. 20% 
elementów w 80% decyduje o efektach danego zagadnienia.

1.2. Metoda XYZ – perspektywa ilościowa

Analiza XYZ powoduje podział ogółu pozycji asortymentowych na trzy klasy: X, Y 
i Z, biorąc za kryterium tego podziału stopień regularności zapotrzebowania lub/i stopień 
dokładności prognozowania (przyjęto wariant łączony). Rozkład asortymentu:

‒ grupa X: regularne zapotrzebowanie, niewielkie wahania, wysoka dokładność pro-
gnoz,

‒ grupa Y: sezonowe wahania zapotrzebowania lub wykazujące wyraźny trend popy-
tu, średnia dokładność prognoz,

‒ grupa Z: nieregularne zapotrzebowanie, niska dokładność prognoz7.
Metoda XYZ jest zwykle wykorzystywana jako dopełnienie analizy ABC. To właśnie 

ona pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy dana pozycja znalazła się w określonej kategorii 
w metodzie ABC z powodu ceny (mała wielkość sprzedaży osiągnięta dużą ceną jednostko-
wą), czy też z powodu ilości (przypadek odwrotny).

Trudność wykonania analizy XYZ, w jej prawidłowej postaci, związana jest z ko-
niecznością wyznaczenia współczynnika zmienności zużycia albo prognozowania. Teore-
tycy oraz praktycy często stosują podejście uproszczone, w którym zmienność odnoszona 
jest jedynie do wielkości zużycia (tylko ilość).

W tym miejscu autorzy artykułu chcą koniecznie podkreślić pułapkę związaną z in-
terpretacją analizy XYZ. Rozpatrzmy pozycję o niewielkim zużyciu, ale wysokiej regu-
larności zapotrzebowania/dokładności prognozowania, np. 1 sztuka kupowana zawsze co 

6 P. Cyplik, Zastosowanie klasycznych metod zarządzania zapasami do optymalizacji zapasów maga-
zynowych – case study, „LogForum” 2005, Vol. 1, Iss. 3, No. 4 , s. 5–6, http://www.logforum.net/pdf/1_3_
4_05.pdf (11.2011).

7 S. Krzyżaniak, op.cit., s. 26.
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tydzień. Metoda XYZ wykonana w pełnej wersji, według współczynnika zmienności, zali-
czy tę pozycję do grupy X, natomiast wyniki uproszczonej analizy XYZ, według wielkości 
zużycia ilościowo, zakwalifikują tę pozycję do grupy Z! Należy pamiętać o tym, że przyjęte 
ogólnie uproszczenia (systemowo poprawne) mogą w poszczególnych przypadkach stwa-
rzać precedensy (lokalne wyjątki).

1.3. Metoda CVA – perspektywa priorytetowa

Analiza CVA (Customer Value Added) powoduje podział ogółu pozycji asortymen-
towych na cztery klasy: 1, 2, 3 i 4, biorąc za kryterium tego podziału ważność (istotność) 
pozycji dla ostatecznego kryterium (np. klienta). Rozkład asortymentu przedstawia się na-
stępująco:

‒ grupa 1: wyroby o najwyższym priorytecie (zawsze w zapasie) – BWW (bardzo 
ważne wyroby),

‒ grupa 2: wyroby ważne (dopuszczalne wystąpienie niewielkich braków magazyno-
wych) – WW (ważne wyroby),

‒ grupa 3: wyroby o średnim priorytecie (dopuszczalne wystąpienie okresowych bra-
ków) – SWW (średnio ważne wyroby),

‒ grupa 4: wyroby o niskim priorytecie (potrzebne, ale mogą występować braki 
w magazynie) – MWW (mało ważne wyroby)8.

Metoda CVA wymaga opracowania szczegółowych kryteriów podziału dóbr opartych 
na ich ważności dla ostatecznego kryterium. Doświadczenia praktyki pokazują, iż w przy-
padku analizy CVA konieczny do przyjęcia stopień subiektywizmu kryteriów i przypisy-
wanych rang stwarza podstawy do traktowania otrzymywanych rozwiązań jako spornych. 
Autorzy opowiadają się za podejściem bardziej utylitarnym i proponują w tym przedmiocie 
rozwiązanie wielokryterialne w postaci konkretnego narzędzia (sedno artykułu).

1.4. Metody klasyfikacji – rekapitulacja

Przytoczone metody klasyfikacji asortymentu można wykorzystywać w rozmaitych 
obszarach działalności. Dla przykładu, najpopularniejsza analiza ABC może mieć zastoso-
wanie do sterowania procesami, kontrolowania zużycia materiałów, redukcji różnorodności, 
sterowania jakością oraz obsługi eksploatacyjnej9. Swoboda taka niesie jednak ze sobą ry-
zyko powstawania nieścisłości. Dobitną ilustracją wątpliwości jest przypadek analizy ABC 
w sferze magazynowania. Jak przywołują autorzy10, kryterium porządkowania w analizie 
ABC może stanowić wyrażona w różnych miarach wielkość zapotrzebowania lub wartość 

8 P. Cyplik, D. Głowacka-Fertsch, M. Fertsch, Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyższa 
Szkoła Logistyki w Poznaniu, Poznań 2008, s. 69.

9 A. Muhlemann, J. Oakland, K. Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1995, s. 564.

10 P. Cyplik, D. Głowacka-Fertsch, M. Fertsch, op.cit., s. 67.
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sprzedaży w danym okresie. W przypadku magazynu spotyka się metodę ABC w odniesie-
niu np. do przyjęć, wydań, obrotu, zapasu w kontekście wartości, ilości, czasu. Czy zatem, 
np. częstotliwość wydań magazynowanych jest analizą ABC, czy jest to już analiza XYZ? 
Podobne problemy rodzą kwestie terminologiczne. Niektórzy autorzy, mówiąc o częstotli-
wości wydań, powołują się na analizę 123. Skoro kryterium jest takie samo (rozkład wydań 
w czasie), to metoda taka powinna się nazywać ABC (jeśli nie XYZ). 

2.  Metody klasyfikacji asortymentu w małych przedsiębiorstwach – wyniki badań11

Kontrola wykorzystania przez małe przedsiębiorstwa rozmaitych form klasyfikacji 
asortymentu była już przedmiotem badań innych autorów. W przytoczonych danych (Cyp-
lik, Hadaś) bazą respondentów było 40 wybranych małych przedsiębiorstw z województwa 
wielkopolskiego.

Podstawowe pytanie dotyczyło metod klasyfikacji asortymentu w przedsiębiorstwach. 
Na uwagę zasługuje fakt, że aż 20% badanych przedsiębiorstw nie dokonuje klasyfikacji 
pozycji asortymentowych na grupy. Pozostałe przedsiębiorstwa klasyfikują swoje pozycje 
asortymentowe według jakiejś postaci. W grupie tej wszyscy respondenci zadeklarowali 
stosowanie klasyfikacji wewnętrznej (różnego rodzaju klasyfikacje branżowe, systemowe 
itp.). Spośród trzech form klasyfikacji asortymentu wszystkie przedsiębiorstwa (100%) sto-
sują jedynie analizę ABC (brak wykorzystania analiz XYZ i CVA).

Statystyki ukazują, iż małe firmy wykorzystują metodę ABC w rozmaitych konfi-
guracjach. Co czwarte przedsiębiorstwo klasyfikuje asortymenty zgodnie z analizą Pareto 
w ujęciu ilościowym, co stanowi ok. 31% ogółu przedsiębiorstw, które prowadzą klasyfi-
kację asortymentu w formie analizy ABC. 20% wszystkich badanych przedsiębiorstw (co 
stanowi 25% tych, które stosują klasyfikację ABC) stosuje analizę Pareto w ujęciu wartości 
wydań. Klasyfikację według wielkości zapasów zadeklarowała znikoma liczba przedsię-
biorstw – zaledwie dwie z firm. Żadne z badanych przedsiębiorstw nie dokonuje analizy 
Pareto w ujęciu wartości zapasu oraz w przekroju marży. Należy dopowiedzieć, iż jedno 
z przedsiębiorstw stosowało analizę Pareto według częstotliwości pobrań (metoda 123).

Zdecydowana większość przedsiębiorstw (aż 95%) zadeklarowała, iż wykorzystuje 
metody klasyfikacji w przedmiocie tworzenia rankingów odbiorców i dostawców. Więk-
szość firm (ponad 40%) określiła potrzebę dokonywania podziału asortymentów na ka-
tegorie jako wymogi handlowe (łatwiejsza identyfikowalność pozycji przez klientów). 
Zaledwie dwa przedsiębiorstwa zadeklarowały wykorzystywanie analiz do innych celów, 
wśród których wymieniły dobór poziomów obsługi klienta oraz dobór systemów odna-
wiania zapasów.

11 P. Cyplik, Ł. Hadaś, Klasyfikacja asortymentów, czyli jak to się robi w przedsiębiorstwach MŚP?, 
„Logistyka” 2008, nr 2, materiały na CD, s. 87.



347Klasyfikacja asortymentu w małych przedsiębiorstwach...

nie 
stosuj , 

20%
stosuj , 

80%

Rysunek 1.  Korzystanie z klasyfikacji asortymentu w małych przedsiębiorstwach

Źródło:  opracowanie własne na podstawie P. Cyplik, Ł. Hadaś, op.cit.
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Rysunek 2.  Wykorzystanie metod klasyfikacji asortymentu w małych przedsiębiorstwach

Źródło:  opracowanie własne na podstawie P. Cyplik, Ł. Hadaś, op.cit.
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Rysunek 3.  Postacie wykorzystania metody ABC (analiza Pareto) w małych firmach

Źródło:  opracowanie własne na podstawie P. Cyplik, Ł. Hadaś, op.cit.

Zaprezentowane wyniki badań uwidaczniają, iż zakres wykorzystania form klasy-
fikacji asortymentu uwarunkowany jest trudnością ich zaimplementowania. Najprostszą 
analizę ABC wykorzystują wszystkie małe przedsiębiorstwa. Niepokoić możne brak sto-
sowania analizy XYZ (umiarkowana trudność metody). Nie dziwi natomiast brak wdrożeń 
metody CVA, dla której brak praktycznego instrumentu. Remedium w tym względzie jest 
opracowane przez autorów narzędzie wspomagające menedżerów w przeprowadzeniu ana-
lizy CVA.
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3.  Narzędzie wspomagające tworzenie analizy CVA

Proces klasyfikacji asortymentu został podzielony na cztery etapy. Rysunek 4 przed-
stawia główne etapy tworzenia klasyfikacji asortymentu.

1. Preanaliza całego asortymentu

2. Preanaliza CVA asortymentu nabywanego przez każdego z klientów

3. Zestawienie wyników

4. Opracowanie ostatecznej wersji analizy CVA w oparciu o wyniki preanaliz 
oraz wiedzę ekspercką

Rysunek 4.  Metodyka opracowywania analizy CVA

Źródło:  opracowanie własne.

Opracowana przez autorów metodyka tworzenia analizy CVA, uwzględniająca wyko-
rzystanie zaprojektowanego narzędzia, opiera się na dwukrotnym przeprowadzeniu preana-
lizy (analizy automatycznej). W pierwszej kolejności zaleca się wykonanie analizy dla ca-
łego asortymentu. W drugim etapie wykonuje się analizy automatyczne asortymentów dla 
każdego klienta z osobna. Wynikiem drugiego etapu analiz jest przypisanie każdej z pozy-
cji asortymentowych grup BWW, WW, SWW i MWW (klasyfikacja CVA) w liczbie równej 
liczbie klientów nabywających określoną pozycję. Po zestawieniu wyników menedżerowie 
tworzą ostateczną klasyfikację CVA w oparciu o wiedzę ekspercką. Zaprojektowane narzę-
dzie pozwalające na częściową automatyzację tworzenia analizy CVA stanowi zestawienie 
kilku powszechnie znanych rozwiązań (rys. 5). 

Opracowane narzędzie zbudowane jest z trzech podstawowych analizatorów, czyli 
modułów odpowiedzialnych za wykonywanie analiz ABC, XYZ, oraz analizy klientów na 
podstawie dostarczonych danych. Użytkownik dzięki panelowi konfiguracyjnemu ma moż-
liwość wpływania na kastomizację opracowywanych analiz. Panel konfiguracyjny podzie-
lono na dwie części:

‒ podstawową – użytkownik może za jego pośrednictwem ustalić priorytety poszcze-
gólnych analiz oraz granice ocen, które mają posłużyć do przypisania poszczegól-
nych pozycji asortymentowych do grup BWW, WW, SWW, MWW,

‒ zaawansowaną – daje możliwość definiowania wag priorytetów oraz wag wyników 
poszczególnych analiz oraz ustalania kryteriów do analiz klasyfikacji.
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Działanie preanalizatora CVA zaprezentowane zostało w postaci ogólnego algorytmu 
składającego się z ośmiu kroków postępowania. Jego algorytm przedstawiono na rysun-
ku 6. 

W zaprezentowanym na rysunku 6 algorytmie postępowania w tworzeniu preanalizy 
CVA należy zwrócić uwagę na dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest wydzielenie z ana-
liz grupy asortymentowej D – pozycji nierotujących w badanym okresie, oraz grupy N – no-
wych pozycji w ofercie. Bez uwzględniania ich charakterystyki pozycje te mogłyby znaleźć 
się w grupach C i Z. Należy zauważyć, że nowe produkty, wchodząc na rynek, nie notują 
jeszcze dużych sprzedaży, co nie zmienia faktu, że mogą być dla przedsiębiorstwa bardzo 
ważne. Pozycje z grupy D należy wyprzedawać, gdyż istnieje duże ryzyko, że staną się 
zapasem martwym, którego odsprzedanie w terminie późniejszym będzie już niemożliwe. 
Drugim rozwiązaniem, na które chcieli zwrócić uwagę autorzy, to przydzielanie oceny każ-
dej pozycji asortymentowej. Na podstawie wykonanych analiz klasyfikacji (ABC, XYZ) 
użytkownik ma możliwość nadania zarówno wag poszczególnym analizom, jak i powsta-
łym w nich wynikom. Poprzez pomnożenie wag analizy i powstałego wyniku, a następnie 
zsumowania iloczynów każdej z analiz powstaje ocena pozycji asortymentowej, na podsta-
wie której jest ona klasyfikowana do jednej z grup BWW, WW, SWW lub MWW.

Preanalizator CVA
całego asortymentu

Analizator ABC Analizator XYZ Analizator klientów

Panel wyników 
prelista CVA

Panel konfiguracji

Dane wejściowe

Podstawowy Zaawansowany

Rysunek 5.  Architektura narzędzia – preanalizatora CVA

Źródło:  opracowanie własne.
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STOP

START

Ustal priorytety ka dej z analiz i odpowiadaj ce im wagi

Ustal wagi dla ka dego z wyników w poszczególnych 
analizach klasyfikacji

Na podstawie sumy iloczynów wag poszczególnych 
wyników analiz oraz wag priorytetu analizy ustal ocen  

ka dej z pozycji asortymentowych

Ustal przedzia y oceny dla grup BWW , WW, SW, MW

Przypisz ka d  pozycj  do jednej z grup BWW , WW, SW, 
MW na podstawie opracowanej oceny oraz 

zdefiniowanych warto ci przedzia ów

Wydziel pozycje nierotuj ce w analizowanym okresie 
i oznacz jako grupa D

Przeprowad  analizy ABC, XYZ i pobierz ich wyniki 
dla ka dej z pozycji asortymentowych

Wydziel pozycje wprowadzane do oferty i oznacz jako N

Rysunek 6.  Algorytm tworzenia preanalizy CVA

Źródło:  opracowanie własne.

Zgodnie z przedstawioną metodyką opracowywania analiz CVA drugim krokiem jest 
wykonanie preanalizy na podstawie danych o obrocie z każdym klientem z osobna. Algo-
rytm postępowania w ramach drugiego etapu prezentuje rysunek 7. 

W drugim etapie tworzenia analizy, CVA po podzieleniu klientów na grupy zgodnie 
z analizą ABC wg kryterium wartości sprzedaży dla każdego klienta z osobna, wykonuje 
się preanalizę CVA (zgodnie z zaprezentowanym na rysunku 6 schematem). W wyniku 
tych działań dla każdej pozycji asortymentowej powstanie zbiór oznaczeń grup asortymen-
towych o liczbie równej liczbie klientów, którzy daną pozycję zakupili w analizowanym 
czasie. Tabela 1 prezentuje przykładowy widok zestawienia wyników preanalizy całego 
asortymentu oraz preanaliz wykonanych w ramach każdego klienta.
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STOP

START

Zbierz wyniki preanaliz dla wszystkich pozycji 
asortymentowych

Ustal procentowy udzia  klientów, dla których ka da 
z analizowanych pozycji asortymentowych znajduje si  

w grupie BWW, WW, SWW lub MWW z uwzgl dnieniem 
podzia u na grupy klientów (A,B oraz C)

Zestaw wyniki preanalizy CVA z wynikami 
przeprowadzonej analizy dla ka dej z pozycji 

asortymentowych

Podejmij decyzj  o ostatecznym przypisaniu ka dej 
pozycji asortymentowej do jednej z grup: BWW, WW, SW, 

MW, na podstawie wiedzy eksperckiej

Przeprowad  analiz  ABC dostawców wg kryterium 
warto ci sprzeda y

Przeprowad  preanaliz  CVA dla asortymentów b d cych 
przedmiotem wymiany oddzielnie dla ka dego dostawcy

Ustal dane wymiany handlowej dla ka dego z dostawców

Rysunek 7.  Algorytm tworzenia preanalizy CVA w ramach transakcji z każdym klientem 

Źródło:  opracowanie własne.

Tabela 1

Zestawienie wyników preanaliz CVA (%)

Asorty-
ment

Pregrupa 
CVA

Preanaliza CVA wg klientów
A B C

BWW WW SWW MWW BWW WW SWW MWW BWW WW SWW MWW
Index 1 BWW 30 15 5  20 10 5  10 5   
Index 2 SWW 5 25 5  10 15 5  10 20 5
…       
index n …             
Źródło:  opracowanie własne.
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Zaprojektowane rozwiązanie daje menedżerom możliwość porównania wyników 
preanalizy wykonanej dla całego asortymentu z wynikami uzyskanymi w drugim kroku 
procedury. Porównanie to stanowi podstawę do podjęcia decyzji eksperckiej o ostatecznym 
przypisaniu każdej pozycji asortymentowej do grupy klasyfikacyjnej. Dzięki zaprezento-
wanej tabeli osoba decyzyjna widzi nie tylko znaczenie pozycji dla własnego przedsiębior-
stwa, ale również znaczenie tej pozycji w obrotach z poszczególnymi klientami. Podział 
klientów na grupy ABC (wykonane zgodnie z kryterium wartości sprzedaży) pozawala na 
nadanie wagi każdemu z nich i podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywistą istotność 
asortymentu. 

Podsumowanie

Zaprojektowane narzędzie oraz uzupełniająca je metodyka postępowania mają po-
móc małym przedsiębiorstwom w tworzeniu analizy istotności pozycji asortymentowych. 
Zdaniem autorów klasyfikacja asortymentu jest szczególnie istotna dla tej grupy przedsię-
biorstw. Wynika to z korzyści, jakie daje zmniejszenie wielowymiarowości oferty w kontek-
ście definiowania procesu obsługi klienta. Zważając na ograniczone zasoby, jakimi dyspo-
nują małe przedsiębiorstwa, zwiększenie efektywności prowadzenia gospodarki zapasami 
oraz realizacji procesu obsługi klienta może w istotny sposób przyczynić się do poprawienia 
pozycji konkurencyjnej tych podmiotów na rynku. Wykonanie analizy CVA zgodnie z za-
prezentowanym przez autorów schematem nie pociąga za sobą kosztów (wystarczy popu-
larny arkusz Excela), a jednocześnie pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących wyników 
odzwierciedlających rzeczywistą ważność każdej z pozycji asortymentowych.

Identyfikacja znaczenia każdej z pozycji asortymentowych oraz przypisanie ich do 
jednorodnych grup pozwala w dalszej kolejności na dobieranie do nich poziomów obsługi 
klienta oraz w powiązaniu z warunkami oferowanymi przez dostawców modeli uzupełnia-
nia zapasów. Działania te mogą się przyczynić nie tylko do wzrostu zadowolenia klientów 
i zwiększenia sprzedaży, ale również racjonalizacji kosztów związanych z obsługą zapasu. 

W toku dalszych prac nad rozwojem zaprojektowanego narzędzia autorzy zamierza-
ją rozszerzyć tworzenie preanaliz klasyfikacji w ujęciu klienta o ich tworzenie w oparciu 
o dane zakupowe (cały portfel zaopatrzenia klienta), a nie tylko o obrót pomiędzy wyko-
nawcą analizy a klientem. Takie ujęcie pozwoliłoby na identyfikację rzeczywistego znacze-
nia asortymentu dla poszczególnych klientów, co z kolei pozwoliłoby na łatwiejsze i jedno-
cześnie bardziej precyzyjne dobieranie grup asortymentowych. 
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CLASSIFICATION OF STOCK IN SMALL ENTERPRISES 
– REAL NEED OR LOSS OF TIME?

Summary

The paper stresses an importance of the classification of stock in small enterprises. In the first 
part of the article literature review is presented. A literature review was supplemented by authors 
conclusions. In the second part of article authors present results of studies using classification of stock 
conducted in small enterprises. After analyzing the results of studies, authors decided to design a tool 
to support small enterprises in developing CVA analysis. Algorithms for the operation of designed 
tool and methodology for developing CVA analysis are described in this article. In the last part of the 
article conclusion on the classification of stock in small enterprises are presented. 

Translated by Michał Adamczak
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WYKORZYSTANIE MODELI CUSTOMER SATISFACTION INDEX 
ORAZ NET PROMOTER SCORE W OCENIE SATYSFAKCJI 

PRZEDSIĘBIORCÓW MIKRO Z USŁUG BANKOWYCH

Wprowadzenie

Sektor bankowy w Polsce w ostatniej dekadzie zaproponował nowe, innowacyjne mo-
dele bankowości, niwelując tym samym większość z historycznych niedomagań w relacjach 
banków z przedsiębiorcami. O ile jednak dynamiczne zmiany następowały w modelach 
bankowości korporacyjnej, o tyle modele obsługi mikroprzedsiębiorców nadal bazują na 
wzorcach bankowości detalicznej. Środowisko bankowe ocenia segment mikrofirm jako 
niedojrzały i mało stabilny. O nie najlepszym stanie relacji mikrofirm z bankami świadczy 
między innymi fakt, iż przeciętnie mikrofirma korzysta z 2,4 produktu bankowego, gdy 
małe przedsiębiorstwo średnio z 2,9, a firma z segmentu średnich odpowiednio z 3,3 pro-
duktu bankowego.

Banki dokładają starań celem utrzymania satysfakcji klientów, a wzrost wskaźników 
zadowolenia instytucjonalnych klientów z usług banków, w tym mikroprzedsiębiorców, 
zajmuje ważne miejsce w strategiach banków1. W tym świetle zasadne staje się pytanie, 
jakie przedsiębiorcy zadają bankom: „Czy bank jest dla mnie partnerem, czy raczej tylko 
dostawcą usługi bankowych?”. W odpowiedzi ośmiu na dziesięciu przedstawicieli banków 
podkreśla, że relacje pomiędzy bankami a firmami mają charakter partnerski2. Przedsię-
biorcy częściowo podzielają tę opinię, zgłaszając przy tym uwagi dotyczące współpracy3. 

Jednym z podstawowych założeń programów kształtowania satysfakcji jest zapew-
nienie klientom przyjaznej obsługi, szerokiego wachlarza usług, pozytywnych doznań 

1 D.K. Rigby, Management Tools 2007: An Executive Guide, Bain & Company, 2007, s. 36–48.
2 E. Rudawska, Marketing partnerski – kształtowanie lojalności swoich klientów, „Przegląd Organiza-

cji” 2002, nr 6, s. 8.
3 M. Idzik, Wybrane problemy finansowania przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Zeszyty Na-

ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, WNUS, Szczecin 2011, s. 91–100; M. Idzik, Wybrane aspekty 
bankowej obsługi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego nr 637, WNUS, Szczecin 2011, s. 87–97.
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emocjonalnych4. Z perspektywy banków utrzymanie wysokich wartości wskaźników sa-
tysfakcji, a co za tym częstokroć idzie – i lojalności klientów jest przejawem akceptacji ich 
oferty5. Zdaniem wielu autorów ma to również bezpośrednie przełożenia na aktualną oraz 
przyszłą pozycję rynkową banku, jego wyniki finansowe6. Z perspektywy mikroprzed-
siębiorcy taka postawa banku powinna skutkować satysfakcją7, czyli ogólnie mówiąc, za-
dowoleniem przedsiębiorcy ze spełnienia jego oczekiwań, zrozumieniem przez bank jego 
obecnych i przyszłych potrzeb.

Celem opracowania jest ocena satysfakcji i lojalności mikroprzedsiębiorców z jakości 
usług oferowanych przez obsługujące je banki. Stan relacji mikroprzedsiębiorców z banka-
mi poddano analizie według dwóch popularnych metod oceny satysfakcji:

– indeks satysfakcji klientów (Customer Satisfaction Index – CSI),
– wskaźnik orędownictwa netto (Net Promoter Score – NPS).
Podstawowym celem zastosowania modelu Customer Satisfaction Index było rozpo-

znanie architektury czynników, które kształtują satysfakcję mikroprzedsiębiorców z usług 
banków. Model Net Promoter Score posłużył do oceny satysfakcji z usług banków w kon-
tekście skłonności do polecania usług swojego banku innym przedsiębiorcom. 

1. Metodyka badań

Źródło danych empirycznych stanowiły wyniki badań własnych zrealizowanych 
w ramach projektu „Audyt bankowości mikroprzedsiębiorstw 2011” TNS Pentor. Badania 
realizowano metodą CAPI wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo. Zrea-
lizowano je w okresie marzec–kwiecień 2011 r., obejmując próbę N = 800 mikrofirm. Ba-
daniami objęto reprezentatywną, ogólnopolską, losowo dobraną próbę kadry zarządzającej 
przedsiębiorstw mikro. Przez przedsiębiorstwo mikro rozumiemy przedsiębiorstwo zatrud-
niające nie więcej niż 10 osób i mające roczny przychód netto poniżej 2 mln euro lub sumę 
aktywów w bilansie rocznym poniżej 2 mln euro8. 

2. Model Net Promoter Score

Model NPS jest często wykorzystywanym narzędziem w ocenie satysfakcji ze wzglę-
du na swoją wartość diagnostyczną – skłonność do rekomendacji jest jednym z najbardziej 
syntetycznych wskaźników ogólnej satysfakcji. Model ten (zdaniem jego autorów) mierzy 

4 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 34.

5 L. Dembińska-Cyran, L. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 
2004, s. 283.

6 J. Kudła, D. Gadowska, Wpływ jakości usług na efektywność oddziałów bankowych, „Bank i Kredyt” 
2005, nr 1, s. 14–18.

7 M. Bohuszewicz-Kreft, Reakcje przedsiębiorstwa na błąd w usłudze jako element marketingu part-
nerskiego, „Marketing i Rynek” 2004, nr 6. s. 12.

8 Na podstawie wyników badań opracowano raport „Audyt bankowości mikrofirm 2011”.
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nie tylko poziom satysfakcji czy lojalności klienta, ale przede wszystkim zadowolenie na 
poziomie deklarowanych rekomendacji9. Poprzez referencje produktu/usługi niskiej jakości 
klient może wiele stracić w oczach osoby, której osobiście polecał korzystanie z usług da-
nego banku. Osoba polecająca (zdaniem autorów NPS) może równocześnie wiele osiągnąć, 
gdy rekomendacja jest wartościowa dla jej odbiorcy. 

Net Promoter Score został stworzony jako alternatywa dla tradycyjnych metod po-
miaru satysfakcji. Tajemnica popularności tego modelu leży w jego prostocie, podczas gdy 
pozostałe modele badania satysfakcji opierają się na długich i skomplikowanych kwestio-
nariuszach10. NPS skupia się wokół jednego kluczowego pytania: „Na ile prawdopodobne 
jest to, że polecił(-a)by Pan(-i) usługi banku, z którego korzysta Pana(-i) firma swojemu 
przyjacielowi lub znajomemu?”. W ramach modelu NPS zadawane są także eksploracyjne 
pytania otwarte, które diagnozują motywy stojące za udzielonymi odpowiedziami. Wskaź-
nik NPS uzyskuje się poprzez obliczenie różnicy odsetka odpowiedzi: procent aktywnych 
rzeczników marki – procent czynnych krytyków marki = NPS.
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Rysunek 1. Model Net Promoter Score

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Doyle, op.cit. 

9 P. Doyle, Marketing wartości, Felberg s&A, Warszawa 2003, s. 96–97.
10 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna 2003,  s. 89–93.
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Skala pytania obejmuje zakres od 0 do 10 (wskazanie „10” oznacza największe praw-
dopodobieństwo rekomendacji). Na podstawie tych odpowiedzi można zbudować strukturę 
3 grup klientów: aktywnych rzeczników (odpowiedzi 9–10), biernych klientów (pasywni) 
(odpowiedzi 7–8) oraz czynnych krytyków (odpowiedzi 0–6). Aktywni rzecznicy (promo-
torzy) postrzegani są jako motor napędzający rozwój – to lojalni entuzjaści regularnie, silnie 
zaangażowani w produkty i usługi oferowane przez bank, a ponadto budujący falę rekomen-
dacji wśród innych. Klienci bierni są to klienci generalnie zadowoleni z produktów/usług, 
ale nie lojalni. Przy pierwszej bardziej atrakcyjnej ofercie zmienią bank na konkurencyjny. 
Krytycy to grupa najbardziej niezadowolonych klientów, która postrzegana jest przez bank 
jako największe zagrożenie. Są niezadowoleni z produktów/usług, ponadto negatywne opi-
nie rozpowszechniają wśród innych, w tym przypadku przedsiębiorców.

Model NPS jest wykorzystywany jako narzędzie oceny satysfakcji przez największe 
amerykańskie przedsiębiorstwa. W ich przypadku wartość NPS kształtuje się na poziomie 
50–80%: Harley-Davidson (81%), Amazon.com (73%), eBay (71%), Apple (66%) czy Dell 
(50%). Dla porównania, średni wynik NPS dla sektora usług w USA wynosi 5–10%11. 

3. Customer Satisfaction Index

Metodologia pomiaru CSI opiera się na wyjaśnieniu ważności poszczególnych ele-
mentów w procesie wpływu na ogólną satysfakcję z obsługi klienta12. Model CSI wyjaśnia, 
jakie jest znaczenie każdego pojedynczego wymiaru relacji klienta z bankiem w budowa-
niu ogólnej satysfakcji. Customer Satisfaction Index – współczynnik zadowolenia klienta, 
który mierzy jego oczekiwania i zadowolenie. Celem stosowania CSI w ocenie satysfakcji 
jest zbudowanie syntetycznych wskaźników satysfakcji, określenie poziomu pożądanego 
i obecnego oraz określenie wpływu poszczególnych czynników na satysfakcję klientów 
(model przyczynowo-skutkowy)13. 

Podejście do pomiaru satysfakcji klienta CSI bazuje na uproszczonym modelu Ameri-
can Customer Satisfaction Index. Obejmuje następujące parametry: ogólna satysfakcja, wi-
zerunek banku – aspekty emocjonalne, ocena funkcjonalnych walorów banku, postrzeganie 
aspektów cenowych oferty, lojalność. Każdy z tych parametrów mierzony jest przez dwa 
do pięciu wskaźników empirycznych. Na ich bazie powstaje indeks oceny parametru, który 
jest średnią ważoną ze wskaźników empirycznych, gdzie wagami jest ocena ważności da-
nego wskaźnika empirycznego w kształtowaniu ocenianego parametru. Oszacowany model 
równań strukturalnych (SEM) pokazuje siłę wpływu założonych czynników na satysfakcję. 
Oszacowane są również ważone indeksy ocen cząstkowych i satysfakcji ogólnej. 

11 Customer Satisfaction 2006, Pan European Benchmark, CSI Report 2007.
12 N. Hill, J. Alexander, op.cit.
13 S. Phelan, Customer information as a strategic asset, DM Direct, kwiecień 2002, s. 19.



358 Marcin Idzik

Lojalno  

 
Reklamacje 

 Satysfakcja 
(CSI) 

 
Wizerunek 

 Warto / 
cena 

 Jako / 
funkcjonalno  

 Oczekiwania 

Rysunek 2.  Model satysfakcji CSI

Źródło:  N. Hill, J. Alexander, op.cit.

Pierwszym krokiem w analizie jest specyfikacja zmiennych latentnych tzw. zmien-
nych ukrytych. Rzetelność otrzymanych wyników testuje się, stosując procedury ponowne-
go próbkowania – bootstrap lub jackknife. Dzięki nim uzyskuje się oceny błędu standardo-
wego parametrów i wartości statystyki T-Studenta. Wynikiem analizy są parametry modelu 
z błędami standardowymi i statystykami t, wartości R2 dla każdej zmiennej i kilka miar 
jakości modelu oraz wystandaryzowane wartości zmiennych latentnych. Współczynniki 
ścieżkowe interpretuje się tak jak zwykłe współczynniki w regresji. 

4. Ogólny poziom zadowolenia z usług banków przedsiębiorców mikro, małych 
i średnich 

Przedsiębiorcy, dokonując ogólnej oceny współpracy, rzadko formułują negatywne 
opinie pod adresem banków działających w Polsce. Bardzo korzystanie oceniane są relacje 
związane z codzienną obsługą firm przez banki, znacznie gorzej wypada obszar wiązany 
z kredytowaniem działalności przedsiębiorstwa.

Ośmiu na dziesięciu przedsiębiorców pochlebnie ocenia usługi banku, z którego ko-
rzysta w ramach codziennej współpracy. Niezadowolenie w tym obszarze manifestuje pra-
wie co piąty przedsiębiorca, twierdząc, że nie poleciłby swojego głównego banku innemu 
przedsiębiorcy. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka tendencji. Pierwsza z nich wska-
zuje, im większa firma, tym ocena współpracy jest korzystniejsza. Najniżej współpracę 
z bankami oceniają mikroprzedsiębiorcy, najwyżej przedsiębiorcy segmentu średnich firm. 
Zgodnie z drugim trendem, bez względu na to, czy mówimy o firmach mikro, małych, czy 
też średnich, na przestrzeni lat 2007–2011 w każdym przypadku obserwowana jest popra-
wa oceny relacji banków z przedsiębiorcami. Trzeci obszar związany jest z kompetencjami 
przedsiębiorców, ich zaangażowaniem w ofertę banków, zdolnością formułowania oczeki-
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wań wobec banku oraz umiejętnym przygotowaniem się do bycia partnerem z rozmowie 
z bankiem. Statystycznie większa liczba produktów bankowych, z których korzysta przed-
siębiorca, jest skorelowana pozytywnie z rosnącą satysfakcją z usług banku. 

5. Wyniki oszacowania modelu CSI

Na podstawie oszacowanego modelu CSI można uogólnić, iż przedsiębiorcy prowa-
dzący mikrofirmy są zadowoleni z usług banku obsługującego ich przedsiębiorstwo. Śred-
nia ocena wynosi 7,8 w 10-stopniowej skali. Mikroprzedsiębiorcy zdecydowanie pragma-
tycznie patrzą na banki, z którymi współpracują. Podstawowe znaczenie w kształtowaniu 
satysfakcji w zestawieniu czynników emocjonalnych oraz racjonalnych przypada na czyn-
niki racjonalne.

Czynniki decydujące o postrzeganiu banku i satysfakcji klienta, którym jest mikro-
przedsiębiorca, to w głównej mierze kwestia cen usług i ich funkcjonalności. Funkcjo-
nalność natomiast kształtowana jest przez szczegółową ocenę bankowości internetowej, 
szybkości rozliczeń i kompetencji pracowników (wysoka ważność i relatywnie wysoka 
ocena). Postrzeganie kosztów ma jednak charakter relatywny. Im wyżej oceniana jest funk-
cjonalność, tym korzystniej wypada ocena relacji cena–jakość. Wizerunek banku, jako 
komponent emocjonalny statystycznie, pozostaje bez wpływu na poziom satysfakcji mikro-
przedsiębiorców z usług banków. Za taką oceną stoi jednak silne zróżnicowanie tej grupy 
przedsiębiorców pod względem postaw wobec banków. Dla części z nich są to dostawcy 
usług rozliczeniowych, z którymi poza podstawowymi formami rozliczeń nie chcą mieć nic 
więcej wspólnego. Na przeciwnym biegunie pozycjonują się mikrofirmy silnie zaangażo-
wane w ofertę bankową, szukające relacji partnerskiej i gotowe na nawiązanie jej. 

   Mikrofirmy                 Ma e firmy                               rednie firmy 
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51% 53% 59% 53%
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Rysunek 3.  Ocena zadowolenia z usług banków w latach 2007–2011 w grupie firm mikro, małych 
oraz średnich

Źródło:  opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Rysunek 4.  Wyniki modelu CSI w segmencie mikroprzedsiębiorstw 

Źródło:  opracowanie na podstawie badań własnych. 

U podstaw lojalności, podobnie jak satysfakcji, tkwi również pragmatyzm dnia co-
dziennego. Lojalność budowana jest zgodnie ze stwierdzeniem: „korzystam z usług dane-
go banku, gdyż jestem zadowolony z oferty i obsługi, jaką otrzymuję”. Tak sformułowane 
wnioski pozwalają przypuszczać, iż relacje mikroprzedsiębiorców z bankami są stosun-
kowo dalekie od partnerskich. Niski ładunek emocjonalny w czynnikach kształtujących 
satysfakcję pozwala sądzić, iż wraz ze wzrostem potrzeb, jak i kompetencji przedsiębior-
ców w zakresie usług finansowych można oczekiwać przepływu klientów między bankami 
w poszukiwaniu oferty – nie tyle szerokiej, co adekwatnej do potrzeb przedsiębiorcy. Niskie 
znaczenie czynnika wizerunkowego częściowo potwierdza również istnienie problemu nie-
zrozumienia przez banki potrzeb (często bardzo zróżnicowanych) mikrofirm. Dla badanych 
przedsiębiorców ważne jest dostosowanie oferty do potrzeb firm oraz elastyczność w po-
dejściu do klientów. Ocena tych szczegółowych aspektów jest obecnie na granicy średniej, 
jednak znaczenie tych cech jest w oczach przedsiębiorców mikro bardzo ważne. Przedsię-
biorcy najmniej zadowoleni z usług banku tłumaczą to przede wszystkim wysokimi kosz-
tami usług i ich jakością. 

Na podstawie wartości współczynników regresji modelu CSI określono ważność oraz 
ocenę poszczególnych komponentów cząstkowych wchodzących w skład tzw. zmiennych la-
tentnych. Zestawienie ze sobą ważności oraz przeciętnej oceny poszczególnych elementów 
współpracy (analiza ćwiartkowa) pozwala ocenić jakość relacji banków z przedsiębiorca-
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mi dwuwymiarowo: pod względem ważności dla przedsiębiorców oraz oceny zadowolenia 
(rys. 5). Elementy współpracy bardzo ważne i wysoko cenione przez mikroprzedsiębiorców 
w 2011 r. to obsługa w ramach bankowości internetowej, kompetencje pracowników oraz 
szybkość wykonywania operacji bankowych. W grupie czynników ważnych dla przedsię-
biorców, lecz nisko ocenionych znajdują się koszty kredytu, wysokość prowizji od opłat za 
usługi bankowe oraz uwzględnianie indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Relatywnie 
mało ważne są obszary związane z działalnością kredytową banków. Wyjaśnienie tego sta-
nu ma jednak swoje podstawy w ogólnej niechęci mikrofirm do korzystania z kredytów 
bankowych oraz w finansowaniu środkami własnymi. 

6. Wyniki oszacowania modelu NPS

Wartość wskaźnika NPS usług banków świadczonych dla segmentu mikrofirm w Pol-
sce w 2011 r. wyniosła 13%. Oznacza to, że odsetek „promotorów” przewyższał odsetek 
„krytyków” o 13 punktów procentowych. Trzech na dziesięciu (32%) mikroprzedsiębiorców 
można zaliczyć do grona „promotorów” banków, z usług których korzystają. To entuzjaści 

 

bankowo
telefoniczna

obs uga przez 
indywidualnego 

doradc

dogodne 
usytuowanie 

placówek

wymagane 
zabezpieczenia 

kredytu 

szybko  
obs ugi 

- brak kolejek 

kompetencje 
pracowników 

banku

szybko  
przeprowadzania 

rozlicze  

koszt udzielenia 
i oprocentowanie 

kredytu 

uwzgl dnianie 
indywidualnych 
potrzeb firmy 

bankowo  
internetowa

prowizje i op aty 
zwi zane 

z prowadzeniem 
rachunku

7,0

7,5

8,0

1 3 5 7 9 11Wa no

Za
d

ow
ol

en
ie

uwzgl dnianie indywidualnych 
potrzeb firmy

czas oczekiwania 
na przyznanie kredytu

miejsce parkingowe

Rysunek 5.  CSI – mapa pozycjonująca – ocena oraz ważność wybranych obszarów współpracy mi-
krofirm z bankami. 

Źródło:  opracowanie na podstawie badań własnych. 



362 Marcin Idzik

banku regularnie, silnie zaangażowani w produkty i usługi oferowane przez bank. Połowa 
(49%) to segment „obojętnych” – generalnie zadowolonych z produktów/usług oferowanych 
przez bank, ale nie można o nich powiedzieć, aby byli przywiązani lojalnie do banku, który 
obsługuje ich firmę. „Krytycy” stanowią 19% populacji mikroprzedsiębiorców. Są nieza-
dowoleni z produktów i usług banków i odpowiedzialnie nie chcą rekomendować banku, 
z którego korzysta ich firma. 

„Krytycy” w ocenie swojej relacji z bankiem brali pod uwagę koszty współpracy 
z bankiem (rys. 6) oraz jakość obsługi w placówce banku i powiązane z tym kompetencje 
pracowników banku. Oczekiwania „krytyków” wobec banków kierunkowane są w stronę 
poprawy opłacalności produktów depozytowych, „lepszej” oferty kredytowej, obniżenia 
opłat za niektóre usługi. 
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Rysunek 6.  Rozkład odpowiedzi na pyt. Jakie czynniki wpłynęły na Pana(-i) ocenę? w segmencie 
„krytyków”

Źródło:  opracowanie na podstawie badań własnych. 

Celem poprawy satysfakcji mikroprzedsiębiorców klasyfikowanych według NPS 
jako „obojętni” (rys. 8) banki obsługujące ich firmy powinny, podobnie jak w przypad-
ku „krytyków”, obniżyć prowizje na niektóre usługi, poprawić oprocentowanie rachunków 
oraz wprowadzić korzystniejszą ofertę kredytową. W odróżnieniu od „krytyków” ta grupa 
przedsiębiorców nie formułuje zastrzeżeń pod adresem kompetencji pracowników banku 
oraz lokalizacji placówki banku. Wśród dodatkowych warunków na prowadzenie wybija się 
oczekiwanie korzystnej oferty kredytowej (rys. 9). 
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stopniu skłonny(-a) polecić jego usługi? w segmencie „krytyków”. 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Rysunek 8.  Rozkład odpowiedzi na pyt. Co bank musiałby zmienić, by otrzymać od Pana(-i) wy-
nik 10? w segmencie „obojętnych”.

Źródło:  opracowanie na podstawie badań własnych. 

„Promotorzy” spontanicznie najczęściej wskazują, iż celem utrzymania ich wysokie-
go poziomu satysfakcji i skłonności do rekomendacji banki obsługujące ich firmy powinny 
przede wszystkim wprowadzić lepszą ofertę kredytową (rys. 10). Taki postulat potwierdza 
otwartość tego segmentu przedsiębiorców na zacieśnianie i intensyfikowanie relacji z ban-
kami. 
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Rysunek 9.  Rozkład odpowiedzi na pyt. Co jeszcze główny bank mógłby zmienić lub usprawnić? 
w segmencie „obojętnych”.

Źródło:  opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Rysunek 10.  Rozkład odpowiedzi na pyt. Co bank powinien zrobić, żeby utrzymać Pana(-i) ocenę? 
w grupie „promotorów”. 

Źródło:  opracowanie na podstawie badań własnych. 

Podsumowanie

Przedsiębiorcy stawiają nowe oczekiwania przed bankami. Uwagę zwraca spadek 
zadowolenia przedsiębiorców mikro ze względu na niewystarczające uwzględnianie przez 
banki ich indywidualnych potrzeb. Jest to sygnał ważnych zmian jakościowych w seg-
mencie firm mikro i rosnących oczekiwań wobec banków. Banki jak dotychczas w relacji 
z mikroprzedsiębiorcami nieskutecznie realizują strategię nakierowaną na budowę relacji 
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w oparciu o wartości emocjonalne (wizerunkowe). Taki stan pozwala przypuszczać, iż po-
mimo dużego postępu, jaki dokonał się po stronie banków, współpraca z mikrofirmami 
często sprowadza się do administrowania tym segmentem klientów. W relacjach banków 
z przedsiębiorcami zmieniają się poszczególne cząstkowe komponenty modelu bizneso-
wego w kierunku bardziej relacyjnego. Rozwiązania, które niedawno były dostępne tyl-
ko klientom korporacyjnym, dzisiaj znajdują się w pakietach przygotowanych dla sektora 
MSP. Mimo tego przedsiębiorcy korzystają jedynie z podstawowego zestawu produktów 
bankowych dedykowanych firmom i w większości nie są chętni do zacieśniania współpracy 
z bankami. Pomijając grupę około jednej trzeciej firm, w wielu pozostałych przypadkach 
przedsiębiorcy nie są jeszcze gotowi na przyjęcie szerokiej oferty. Dużo zależy również od 
świadomości przedsiębiorcy, który przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego pakie-
tu usług bankowych powinien określić swoje obecne i przyszłe potrzeby finansowe oraz 
zastanowić się, jaki zestaw produktów oraz usług bankowych będzie dla jego przedsiębior-
stwa najbardziej korzystny. W tym względzie wartościowym dla banków może okazać się 
edukowanie przedsiębiorców celem wzrostu wskaźników upselling oraz crossellig. 

USE OF CUSTOMER SATISFACTION INDEX MODELS 
AND NET PROMOTER SCORE IN THE ASSESSMENT OF BANK’S SERVICES

Summary

The article presents the results of empirical studies using the services of banks among the 
microentrepreneurs. The empirical material was comprised of the results of the newest, unpublished, 
surveys among the entrepreneurs on a nationwide, representative sample of N = 800 micro-sized 
companies. In the assessment of satisfaction and loyalty model was used CSI and the NPS. Banks so 
far in relation to microentrepreneurs unsuccessfully pursued a strategy aimed at building relation-
ships based on emotional value (branding).

Translated by Marcin Idzik
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Wprowadzenie

W warunkach pogłębiającego się kryzysu gospodarczego szczególną rolę w kształto-
waniu perspektyw rozwojowych nowoczesnych gospodarek odgrywają małe przedsiębior-
stwa. Wpływ na to mają z jednej strony charakterystyczne właściwości dostosowawcze 
małych firm, które ułatwiając im przetrwanie sytuacji kryzysowych, powodują, że sektor 
ten prorozwojowo oddziałuje na całą gospodarkę. Z drugiej zaś strony uwypuklające się 
w czasie kryzysu bariery rozwoju małych przedsiębiorstw są przyczyną faktu, że owe pod-
mioty często hamują wychodzenie z recesji.

Wśród wielu barier ograniczających rozwój małych przedsiębiorstw wymienia się 
czynniki związane z utrudnionym dostępem menedżerów do wiarygodnej i terminowej 
informacji, a także z umiejętnościami jej wykorzystania w podejmowaniu decyzji. 

Celem niniejszego opracowania jest omówienie węzłowych problemów pozyskiwania 
i wykorzystania informacji w zarządzaniu małą firmą w oparciu o literaturę przedmiotu 
i własne obserwacje autora.

1. Definicja i typologia barier informacyjnych

Przeszkodę utrudniającą, uniemożliwiającą korzystanie z informacji lub jej rozpo-
wszechnianie nazywa się barierą informacyjną. Składają się na nią uwarunkowania języko-
we, ekonomiczne, techniczne, ideologiczne i wiele innych. Biorą one udział w zakłócaniu 
procesu pozyskiwania, przekazywania, dostarczania i wykorzystywania informacji1. Iden-
tyfikacją i typologią barier informacyjnych w różnych dziedzinach ludzkiej aktywności 
zajmowali się m.in. D.E. Haag i T.D. Wilson, a w literaturze polskiej J. Sobielga, E.B. Zy-
bert, M. Próchnicka i M. Świgoń2.

1 Słownik terminologiczny informacji naukowej, red. M. Dembowska, PWN, Warszawa 1979, s. 28.
2 Za: M. Banacka, Współczesne bariery w dostępie do informacji – kilka uwag w związku z ich typolo-

giami i rodzajami, http://e-pedagogiczna.edu.pl (sierpień 2011).
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Pierwszy z autorów jest wymieniany jako prekursor prac nad barierami informacyj-
nymi. W latach osiemdziesiątych ub. wieku opracował jedną z ich najbardziej szczegóło-
wych typologii. Wyróżnił w niej kilkadziesiąt utrudnień oraz próbował uporządkować ich 
nazewnictwo3. Na podstawie jego prac T.D. Wilson4 wyróżnił cztery grupy barier informa-
cyjnych:

‒ związane z osobą użytkownika informacji,
‒ interpersonalne,
‒ środowiskowe,
‒ związane ze źródłami informacji.
W literaturze krajowej podobny podział barier informacyjnych podała J. Sobielga5:
‒ typ A – związane z identyfikacją, pozyskiwaniem i wykorzystaniem informacji,
‒ typ B – wynikające ze strony podmiotów współpracujących z użytkownikami 

w procesie wykorzystania informacji,
‒ typ C – będące skutkiem niedostatecznych umiejętności użytkowników w procesie 

wykorzystania informacji,
‒ typ D – procesy i stany psychiczne użytkownika informacji, które blokują efektyw-

ne użytkowanie informacji.
Wiele klasyfikacji barier informacyjnych powstało na podstawie badań empirycz-

nych. Do takich należy podział opracowany przez E.B. Zybert6:
‒ bariery środowiskowe (wynikające z kultury i środowiska pracy),
‒ psychologiczne (atmosfera pracy),
‒ intelektualne (obniżenie ogólnego poziomu inteligencji, nieświadomość istnienia 

problemu).
M. Próchnicka7, badając zachowania użytkowników informacji, powiązała bariery in-

formacyjne z typami ich intelektu. Korzystając z koncepcji C. Junga, wyróżniła cztery typy 
odbiorców informacji:

‒ typ I (logik – analityk – empiryk) – odznacza się skłonnością do szczegółowego 
ujmowania pola danych, preferowania dostrzegalnych faktów, charakteryzuje się 
małą odpornością na dostrzegane rozbieżności informacyjne, jest zwolennikiem 
prostych schematów, 

‒ typ II (logik – holista – teoretyk) – charakteryzuje się abstrakcyjnym ujmowaniem 
pola danych, spostrzeganiem go jako całości, rozpatruje rzeczywistość z punktu 

3 Za: M. Świgoń, Bariery informacyjne w środowisku naukowym, „Przegląd Biblioteczny” 2003, nr 3, 
s. 383.

4 T.D. Wilson, Information Behavior. An Interdisciplinary Perspective, „Information Processing & Ma-
nagement” 1997, no. 4, vol. 33.

5 J. Sobielga, Psychologiczne aspekty barier informacyjnych – badania wśród studentów, „Praktyka 
i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 1997, nr 4, s. 14.

6 E.B. Zybert, Bariery w dostępie do książki i biblioteki w środowisku niedostosowanych społecznie, 
„Poradnik Bibliotekarza” 1992, nr 7, 8, s. 11.

7 M. Próchnicka, Informacja a umysł, Universitas, Kraków 1991, s. 169.
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widzenia spójności i trafności logicznej, jest dedukcjonistą, który formalizuje i ide-
alizuje zjawiska,

‒ typ III (doznaniowiec – analityk – praktyk) – reprezentuje podobny sposób ujmo-
wania danych jak typ I, ale dąży on do stworzenia całościowego przedstawienia 
obrazu danego zjawiska, interesują go zarówno „obiektywne potrzeby społeczne, 
jak i osobiste pragnienia”, 

‒ typ IV (doznaniowiec – holista – mistyk) – ujmuje pole informacyjne w sposób 
całościowy, poszukując w modelach globalnej harmonii, środków umożliwiających 
ich całościowe zrozumienie, dąży do redukowania różnorodności zjawisk.

Najaktualniejsze badania nad umiejscowieniem i wartościowaniem barier informa-
cyjnych w procesie przepływu informacji przedstawiła M. Świgoń8. Schematycznie przed-
stawia je rysunek 1.
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Rysunek 1.  Typowe bariery w procesie przepływu informacji w przedsiębiorstwie

Źródło:  M. Świgoń, Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku natural-
nym..., s. 77.

Za największą barierę autorka uznała dostępność informacji, należy ją rozumieć jako 
brak możliwości pozyskania takich informacji, na których danej organizacji zależy. Ba-
riery ekonomiczne wynikają z ograniczeń finansowych na każdym poziomie przepływu 
informacji. Jako trzecia zlokalizowana została bariera komunikacyjna. Przejawia się ona 
w niedoskonałości przekazu informacji, jej zniekształceniu przez poszczególne elementy 
uczestniczące w przepływie oraz w błędach technicznych. W długiej perspektywie cza-
sowej istotna okazuje się także bariera treściowa. Wynika ona z procesu „starzenia się” 
informacji oraz z problemów praktycznego wykorzystania określonego jej zasobu. Bariera 
psychologiczna wiąże się bezpośrednio z cechami charakteru osób uczestniczących w pro-

8 M. Świgoń, Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naturalnym, 
Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2006.
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cesie przepływu informacji. Ma to najczęściej związek z biernością lub aktywnością użyt-
kownika tejże informacji. 

2. Specyfika małej firmy a informacyjne uwarunkowania jej funkcjonowania

Biorąc pod uwagę specyfikę organizacji i działania małego przedsiębiorstwa, jego 
menedżera oraz warunki funkcjonowania, można stwierdzić, że w podmiocie tym wystę-
pują wszystkie omówione powyżej przekroje i rodzaje barier informacyjnych. 

Pierwszoplanową rolę w funkcjonowaniu małej firmy odgrywa jej menedżer (właś-
ciciel). Animuje jej działalność, kształtuje strukturę organizacyjną i odpowiada za relacje 
międzyludzkie, a także sprawuje najwyższą władzę. Z punktu widzenia komfortu pracy 
menedżera sytuacja taka ma wiele zalet, choć nie jest pozbawiona wad. Od samego mo-
mentu rozpoczęcia działalności menedżer małej firmy skazany jest (często z własnej woli) 
na samodzielne podejmowanie większości strategicznych i operacyjnych decyzji w swo-
jej firmie. Podejmuje wiele bardzo zróżnicowanych decyzji, niejednokrotnie wykraczają-
cych poza jego kompetencje. Ciąży na nim jednoosobowo odpowiedzialność za przyszłość 
przedsiębiorstwa, ale także za źródło dochodu (często jedyne) jego rodziny. Działa przy tym 
w dużym stresie związanym z ryzykiem wynikającym z angażowania swojego prywatnego 
kapitału. Prowadzi to do niedostrzegania, ignorowania lub też złego wartościowania istot-
nych informacji. Według klasyfikacji J. Sobielgi sytuacja ta odpowiada barierze informa-
cyjnej typu D.

Wypełniając bardzo różnorodne obowiązki, a jednocześnie sprawując funkcje lidera 
w przedsiębiorstwie, menedżer małej firmy, w zależności od własnych cech osobowościo-
wych oraz warunków, w jakich przyszło mu działać, przyjmuje odpowiadający mu styl 
kierowania. Z jednej strony pracownicy podejmują pracę w małych firmach z uwagi na at-
mosferę, możliwość bardziej samodzielnej pracy, szybką naukę itp. Preferowanym wówczas 
stylem kierowania jest styl partycypacyjny. Druga tendencja polega na tym, że pracownicy 
małej firmy oczekują poczucia bezpieczeństwa, stabilności zatrudnienia, skutecznego dzia-
łania właściciela, znajdowania przez niego rozwiązań każdego problemu itp. W tej sytuacji 
bardziej odpowiedni jest styl autokratyczny9. Jak wynika z obserwacji autora, jest on stylem 
dominującym w polskich małych przedsiębiorstwach. Realizowany jest on zazwyczaj w wa-
runkach specyficznej struktury organizacyjnej. W małej firmie struktura ta tworzona jest 
spontanicznie (mała formalizacja), jest względnie prosta (niewiele szczebli zarządzania), 
posiada cechy struktury funkcjonalnej, silnie scentralizowanej (wgląd szefa we wszystkie 
procesy)10. W takich warunkach proces informacyjny charakteryzuje się wysokim stopniem 
przemieszania informacji, licznymi nieformalnymi metodami i drogami jej przekazywania, 
trudnościami w weryfikacji wiarygodności informacji. Są to podstawowe przyczyny wy-
stępowania barier typu B według typologii J. Sobielgi.

9 K. Safin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2002, s. 169–171.
10 M. Laszczak, Kierowanie małą firmą. Tajniki przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa 2004, s. 44.
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Bariery typu C wynikają z braku wystarczających umiejętności menedżerów małych 
firm wykorzystania informacji w procesie podejmowania decyzji. Małe przedsiębiorstwa 
zarządzane są przez bardzo różnie wykształconych menedżerów, którzy dysponują bardzo 
różnym doświadczeniem zawodowym. Często nie mają oni teoretycznego ani praktycznego 
przygotowania do zarządzania przedsiębiorstwem11. To powoduje, że menedżerowie często 
nie wiedzą, jak wykorzystać daną informację. Nie rozumieją jej znaczenia lub też nie są 
w stanie zdiagnozować skutków jej pominięcia. Zdarza się więc, że nie generują popytu na 
obiektywnie niezbędną informację. To z kolei jest źródłem występowania fizycznych barier 
w dostępie do właściwych informacji (bariera typu A). Menedżerowie małych przedsię-
biorstw często świadomie rezygnują ze stosowania systemów informacyjnych odpowied-
nich do potrzeb i warunków funkcjonowania tychże firm. Decydują się na uproszczenia, 
które skutkują występowaniem szerokich i głębokich luk informacyjnych. Poważną przy-
czyną występowania barier typu A są także skromne możliwości małych przedsiębiorstw 
w zakresie finansowania rozbudowanych systemów informacyjnych (będzie jeszcze o tym 
mowa). 

Odnosząc specyfikę małej firmy do barier informacyjnych zidentyfikowanych przez 
E.B. Zybert, należy stwierdzić, że największe znaczenie będą miały niewątpliwie bariery 
psychologiczne oraz środowiskowe. W podmiotach tych charakterystycznym zjawiskiem 
jest duży dystans, a nawet w wielu przypadkach konflikt pomiędzy menedżerem a pozo-
stałymi pracownikami. Wynika on z wcześniej wspomnianego autokratycznego sposobu 
wykonywania władzy przez menedżera. Atmosfera pracy i jej środowisko nie sprzyjają 
więc pozyskiwaniu kompletnej i rzetelnej informacji. Pracownicy często boją się lub nie 
chcą jej przekazywać przełożonym. Czasami zdarza się, że przekazują ją niekompletną lub 
nawet nieprawdziwą. W tej sytuacji menedżerowie zmuszeni są podejmować liczne decyzje 
w stanach niedoinformowania lub nawet zdezinformowania.

Identyfikacja barier informacyjnych w małym przedsiębiorstwie według klasyfikacji 
M. Próchnickiej wymaga dokładniejszych badań, głównie psychologiczno-socjologicznych. 
Z doświadczeń autora wynika, że podstawowym rodzajem intelektu menedżera współczes-
nego małego przedsiębiorstwa jest typ I. Właściciel małej firmy zazwyczaj jest skoncen-
trowany na szczegółowych uwarunkowaniach bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Rzadko kieruje się wiedzą teoretyczną, a jego dominującą metodą pozyskiwania informacji 
prospektywnej jest eksperyment. Podejmując decyzje, skupia się na informacjach doty-
czących konkretnej dziedziny funkcjonowania firmy. To powoduje, że szereg informacji 
o treści ogólnej lub dotyczących interakcji innych obszarów działalności przedsiębiorstwa 
pozostaje niezauważonych. 

M. Próchnicka12, badając szczegółowo zachowania informacyjne właścicieli intelektu 
typu I, stwierdziła, że osoby te zdecydowanie bardziej niż przedstawiciele innych grup 

11 Ibidem, s. 185.
12 M. Próchnicka, Informacja a umysł.., s. 170–174.
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odczuwali bariery czasowe ograniczające dostęp do informacji. Częściej oceniali, że czas, 
który musieliby poświęcić na przeglądanie i zapoznawanie się z informacją, przekraczał 
możliwości, które stwarzała sytuacja zawodowa. Jest to typowa cecha charakteryzująca re-
akcję menedżera małej firmy, który angażuje się we wszystkie przejawy jej działalności, na 
konieczność dotarcia do określonej, szczegółowej informacji. Tacy użytkownicy informacji 
odczuwają ponadto duże trudności z selekcją źródeł tych informacji i często przyznają się 
do braku umiejętności posługiwania się nimi. 

Najpoważniejszą grupą barier informacyjnych według M. Świgoń są bariery w dostę-
pie do informacji. Utrudnienia te wynikają przede wszystkim z13:

‒ braku korelacji pomiędzy potrzebami informacyjnymi menedżerów a ilością i ja-
kością informacji dostarczanej przez stosowane systemy informacyjne,

‒ nieodpowiedniego dopasowania systemów informacyjnych do warunków funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa,

‒ małej skuteczności działania wdrożonych systemów, przejawiającej się częstym 
dostarczaniem informacji niekompletnej, opóźnionej, a przez to nierzetelnej.

Do istotnych barier należą również ograniczenia ekonomiczne. Jak już wspomniano, 
małych przedsiębiorstw zazwyczaj nie stać na utrzymywanie systemów informacyjnych 
adekwatnych do ich potrzeb. Dotyczy to przede wszystkim wydatków na infrastrukturę:

‒ techniczną – czyli konieczne rozwiązania informatyczne,
‒ organizacyjną – system informacyjny powinien zmieniać się wraz ze zmianami 

kierunku przepływu zadań i celów na poszczególnych stanowiskach, będącymi 
immanentną cechą małej firmy,

‒ ludzką – im bardziej rozbudowany i bogatszy proces przepływu informacji, tym 
większa liczba osób zaangażowanych w gromadzenie, przetwarzanie i komuniko-
wanie tejże informacji.

Bariery w zakresie komunikowania informacji związane są przede wszystkim ze 
wspomnianym już autokratycznym stylem kierowania. Konflikty pomiędzy menedżerami 
a pracownikami, wzajemna nieufność i dystans powodują, że do osób podejmujących decy-
zję dociera często informacja niekompletna i nieprawdziwa. Często spotykana jest również 
sytuacja, gdy menedżerowie sami celowo zniekształcają docierającą do nich informację, 
przekonani, że świat jest taki, jakim oni go widzą, a nie taki, jaki jest. 

Bariery treściowe w procesie informacyjnym małego przedsiębiorstwa związane są 
z kolei z brakiem umiejętności i wiedzy menedżerów potrzebnych do szybkiego podejmo-
wania decyzji na podstawie dostarczonej im informacji. Z racji swojego „niebiznesowego” 

13 R. Orliński, Kształtowanie struktury informacyjnej systemu rachunkowości w małych i średnich 
przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Problemy współczesne, red. 
T. Listwan, H. Mruk, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2009, s. 209–220; E. Wysłocka, Potrzeby infor-
macyjne a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie zasobami informacyjnymi 
w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Difin, Warszawa 2010, s. 322–336.
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wykształcenia i doświadczenia często nie rozumieją oni tychże informacji bądź błędnie 
diagnozują ich treść.

Menedżerowie i pracownicy małych przedsiębiorstw, kierując się własnymi, indywi-
dualnymi preferencjami, selektywnie traktują zebrane informacje. To powoduje, że ta sama 
informacja może być przez nich traktowana w bardzo różny sposób, w zależności np. od 
kontekstu, sposobu i formy jej dostarczenia. Są to cechy typowe dla barier psychologicz-
nych.

W kontekście specyficznych warunków funkcjonowania małych firm wypada omó-
wić jeszcze jedną obserwację M. Świgoń14. Autorka zaobserwowała, że im wyższy poziom 
w hierarchii barier informacyjnych, tym łatwiej dany czynnik zneutralizować. Dlatego ła-
twiej ograniczyć wpływ lub całkowicie usunąć barierę psychologiczną (wymiana słabych 
ogniw ludzkich procesu przekazywania informacji lub ich kształtowanie poprzez szkolenia 
i treningi) niż barierę ekonomiczną lub dostępności do informacji, które w dużej mierze 
nie zależą od samej organizacji. Niebagatelnym jednak zjawiskiem, które komplikuje pro-
ces przełamywania barier informacyjnych na każdym poziomie, jest występowanie swego 
rodzaju „sprzężenia zwrotnego” pomiędzy poszczególnymi barierami. Jeżeli na przykład 
menedżer nie posiada wystarczających umiejętności umożliwiających mu właściwe zro-
zumienie i wykorzystanie informacji (bariera treściowa), to z jego subiektywnego punktu 
widzenia nie będzie mu owa informacja potrzebna. To z kolei jest bezpośrednią przyczyną 
ograniczania pojemości i funkcjonalności stosowanych systemów informacyjnych, prowa-
dzącą do multiplikowania barier w dostępie do informacji.

Problematyka pozyskiwania i wykorzystania informacji w zarządzaniu małą firmą 
wymaga także odniesienia się do mechanizmów kształtujących te procesy w przedsiębior-
stwach dużych. W tym zakresie można wyszczególnić dwie grupy różnic. 

Pierwsza z nich dotyczy cech dużych przedsiębiorstw, które wynikają z ich potencjału 
ekonomicznego. Duże przedsiębiorstwa dysponują zasobami, które umożliwiają im wdra-
żanie i stosowanie rozbudowanych systemów informacyjnych. Systemy te łatwiej dopaso-
wać do trwałych struktur organizacyjnych oraz procesów gospodarczych występujących 
w dużych firmach. Menedżerowie to zazwyczaj wysoko kwalifikowani fachowcy z dużym 
doświadczeniem, którzy umieją czytać i wykorzystywać informację zarządczą. 

Do drugiej grupy różnic należą te specyficzne uwarunkowania procesu zarządzania, 
z którymi małe przedsiębiorstwa zazwyczaj nie mają do czynienia. Najważniejszym z nich 
jest efekt agencji. Właściciele dużych przedsiębiorstw (wspólnicy, akcjonariusze) zazwy-
czaj wynajmują do zarządzania nimi profesjonalnie przygotowanych agentów-menedżerów 
(zarząd). W kontekście przepływu informacji w przedsiębiorstwie tych pierwszych nazywa 
się „oceniającymi informację”, drugich „decydentami”15. Oceniający informację są odpo-

14 M. Świgoń, Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naturalnym..., 
s. 78.

15 E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002, s. 223.
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wiedzialni za wybór systemu informacji. Muszą dokonać takiego wyboru, aby decydenci 
podjęli najlepszą z punktu widzenia właścicieli decyzję w świetle dostępnych im informacji. 
Innymi słowy – działania należą do agentów, podczas gdy właściciele starają się realizować 
własną funkcję użyteczności16. 

Pomiędzy oceniającymi informację i decydentami zazwyczaj występuje asymetria in-
formacji. To oznacza, że któraś ze stron posiada więcej informacji albo inna jest ich treść. 
Zjawisko to w wielu przypadkach wpływa negatywnie na funkcjonowanie dużych firm17, 
ma jednak pozytywny wpływ na samoregulację procesów informacyjnych. Jeśli bowiem 
obie strony są świadome, że zjawisko to występuje, to będą dążyć do jego minimalizowania 
(w szczególności strona właścicieli). Tym sposobem rzetelność, aktualność i kompletność 
większości informacji jest dwukrotnie kontrolowana, co prowadzi do ich obiektywizacji. 
W przypadkach spornych lub szczególnie istotnych zarówno agenci, jak i ich zleceniodaw-
cy mogą powoływać niezależnych audytorów, którzy oceniają te same informacje bezstron-
nie i obiektywnie18.

W małych przedsiębiorstwach problem agencji nie występuje. Zarządzającymi są 
zazwyczaj właściciele przedsiębiorstw bądź osoby blisko z nimi związane. Z jednej stro-
ny niesie to za sobą wiele korzyści (o czym była już mowa), z drugiej zaś menedżerowie 
małych przedsiębiorstw pozbawieni są „kontrapunktu” weryfikującego kompletność i rze-
telność dostarczanych im informacji. Nie są również zainteresowani powoływaniem audy-
torów. Mogą zatem bez swojej woli i wiedzy tkwić w błędzie przez długi czas i co za tym 
idzie, podejmować złe decyzje.

Podsumowanie

Rozwój sektora małych przedsiębiorstw jest niezbędnym czynnikiem wspierającym 
ogólny wzrost gospodarczy. Przedsiębiorstwa te są „solą gospodarki rynkowej oraz bazą 
demokratycznego porządku społeczno-ekonomicznego”19. W artykule zostały zidentyfiko-
wane i omówione bariery informacyjne, które ograniczają rozwój małych przedsiębiorstw, 
a zatem negatywnie wpływają na funkcjonowanie całej gospodarki.

Jak wykazano, jakość procesu informacyjnego, a w konsekwencji podejmowanych 
decyzji, w małym przedsiębiorstwie zależy przede wszystkim od jego menedżera (właści-
ciela). Większość z przytoczonych klasyfikacji owych barier, a właściwie przypisanych im 
cech, odnosi się do osoby samego właściciela lub warunków funkcjonowania firmy przez 
niego bezpośrednio kształtowanych. I tak, przedsiębiorstwo pozyskuje tyle informacji, na 
ile zaspokajają one potrzeby informacyjne jednoosobowo sprawującego władzę menedżera. 
To również on kształtuje nakłady na rozwój systemów informacyjnych, od których z kolei 

16 J.S. Demski, Information Analysis, Addison-Wesley, Massachusetts 1980, s. 85–89.
17 Szerzej: G. Akerlof, The Market for „Lemons”. Quality Uncertainty and the Market Mechanism, „The 

Quarterly Journal of Economics”, August 1970.
18 E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, Teoria rachunkowości..., s. 224.
19 P. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002, s. 475.
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zależy jakość, ilość i terminowość dostarczanej informacji. Jej przekazywaniu nie sprzy-
ja ani autokratyczny styl kierowania, ani funkcjonalna i sztywna struktura organizacyjna 
przedsiębiorstwa. Właściwe wykorzystanie zakłócane jest natomiast poprzez ograniczone 
umiejętności menedżerskie właściciela. Ta ostatnia bariera nabiera szczególnego znaczenia, 
ponieważ menedżerowie małych firm są jednocześnie ich właścicielami. Są zatem pozba-
wieni nadzoru właścicielskiego, którego jednym z zadań jest obiektywizowanie informacji 
o przedsiębiorstwie.

INFORMATION BARRIERS IN SMALL ENTERPRISE FUNCTIONING

Summary

The main goal of this paper is to discuss the key problems in sourcing and using of information 
in small enterprise. The first section of the paper defines and discusses the major classifications of 
information barriers operating in the literature. The second part contains a reference these classifica-
tion into the characteristics of a small enterprise and the conditions of its functioning.

Translated by Jacek Jaworski
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Wprowadzenie

Współcześnie coraz bardziej zauważalna jest progresywność zamian zasad prowa-
dzenia działalności gospodarczej. U podstaw tych zmian leżą między innymi: globaliza-
cja rynku i jego umiędzynarodowienie, coraz krótsze cykle życia produktu, powstawanie 
nowoczesnych rynków kapitałowych, jak również niestabilność polityczna i finansowa 
postrzegana przez pryzmat rynków lokalnych, międzynarodowych oraz globalnych. Duże 
firmy w celu osiągania swoich celów biznesowych dążą do odchudzania i spłaszczania 
struktur organizacyjnych lub tworzenia zespołów zadaniowych o dużej autonomiczności. 
Zastępują zarządzanie funkcjonalne na rzecz zarządzania procesowego. Takie podejście do 
zarządzania firmą ma swoje uzasadnienie w sensie strukturalizacji struktur organizacyj-
nych firmy w celu poprawy ich funkcjonowania.

W mikro i małych przedsiębiorstwach ze względu na ich relatywnie prostą strukturę 
organizacyjną zasady te trudno stosować w celu usprawnienia ich działalności. Dla takich 
firm możliwość skutecznej rywalizacji z innymi przedsiębiorstwami, a w tym mikro i ma-
łymi podmiotami gospodarczymi, związana jest z usprawnianiem ich systemów informa-
cyjnych (SI). System informacyjny przedsiębiorstwa stanowi bowiem system nerwowy 
niezależnie od tego, czy jest to firma typu non profit, czy jest to organizacja nastawiona 
na osiąganie celów biznesowych. Umożliwia on funkcjonowanie firmy niezależnie od jej 
wielkości oraz sektora jej działalności. Mikro i małe firmy, borykające się często między 
innymi z ograniczeniami finansowymi, nie mogą pozwolić sobie na kosztowne innowacje 
i związane z tym inwestycje lokowane w zakup zaawansowanych technologicznie systemów 
informatycznych. Dlatego powinny dążyć do usprawniania swojego sytemu informacyjne-
go, w tym posiadanych technologii teleinformatycznych stanowiących ważne narzędzia, 
bez których współczesne systemy informacyjne nie mogą funkcjonować. Przy czym przy 
ich usprawnianiu należy zwrócić uwagę na istotę systemu informacyjnego, jego funkcje 
i użyteczność informacji wykorzystywanych w szeroko pojętych procesach zarządczych 
i biznesowych oraz progresywność luki informacyjnej.
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1. Istota systemu informacyjnego

1.1. Funkcje oraz użyteczność informacji

System informacyjny wspomaga w istotny sposób działalność organizacji, ponieważ 
informacja jest niezbędna nie tylko do samego jej funkcjonowania, lecz również do jej roz-
woju. Integruje on bowiem wszystkie te elementy przedsiębiorstwa, między którymi nastę-
puje wymiana informacji. J. Kisielnicki oraz H. Sroka określają system informacyjny jako 
wielopoziomową strukturę pozwalającą użytkownikowi na przetwarzanie za pomocą pro-
cedur i modeli informacji wejściowych w wyjściowe1. W gospodarce XXI wieku informa-
cja jest jednym z najważniejszych zasobów. Właściwe jej zarządzanie stanowi o możliwoś-
ciach działania przedsiębiorstw na rynku. Jest to szczególnie ważne dla firm działających 
na zasadzie efektu skali, dzięki czemu możliwe jest przetrwanie na konkurencyjnym rynku. 
Zasadniczo funkcje informacji należy rozpatrywać w odniesieniu do obszaru działalności 
organizacji gospodarczych (przedsiębiorstw) oraz specyfiki ich zadań operacyjnych2. W ta-
kim ujęciu, według K. Materskiej3, informacja spełnia następujące funkcje:

‒ wspiera procesy zarządzania,
‒ umożliwia komunikowanie się uczestników organizacji,
‒ służy do nawiązywania więzi z otoczeniem,
‒ przyczynia się do wzbogacania indywidualnej wiedzy członków organizacji,

będące składowymi informacji rozumianej jako zasób strategiczny organizacji. Szczególne 
dbanie o informację, o jej prawidłowy przepływ i synchronizację jest podstawową kwestią 
wpływającą na innowacyjność firm. Szczególnie dotyczy to mikro i małych przedsiębiorstw, 
ponieważ ważnym instrumentem ich działalności jest szeroko pojęty sprawny system infor-
macyjny. W praktyce miarą jego sprawności jest wartość informacji, które można pozyskać 
z systemu. Wartość ta postrzegana jest przez jej „użyteczność” dla potrzeb rozwiązania 
określonego „problemu” związanego z funkcjonowaniem firmy. O użyteczności informacji 
decyduje jej jakość (dokładność, prawdziwość), ilość (odpowiedni zasięg czasowy i często-
tliwość dopływu) oraz powiązanie z zadaniami (ważność dla sprawy)4. Kryteriami oceny 
informacji pod kątem przydatności dla użytkownika mogą być również wyodrębnione ce-
chy: dokładność, prawdziwość, forma, częstość wykorzystania, zakres, źródło, horyzont 
czasu5. Z punktu widzenia zarządzania organizacją najczęściej stosowane określenia dla in-
formacji użytecznej wyrażane są poprzez przypisanie jej cech jakościowych6. Wymagania 

1 J. Kisielnicki, H. Sroka, Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005, s. 18.
2 L.A. Lefebvre, E. Lefebvre, Information and telecommunication technologies. The impact of their 

adoption on small and medium size enterprises, Published by the International Development Research 
Centre, Ottawa 1996, s. 7–8; A.D. Madden, A definition of information, Aslib Proceedings, MCB UP Ltd 
2000, Vol. 52, No. 9, s. 344.

3 K. Majerska, Informacja w organizacji społeczeństwa wiedzy, Wyd. SBP, Warszawa 2007, s. 81.
4 A. Sopińska, Informacja, w: Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 166.
5 T. Szapiro, Informatyka gospodarcza, w: Encyklopedia biznesu, t. 1, red. W. Pomykało, Fundacja 

Innowacja, Warszawa 1995, s. 344.
6 J. Kisielnicki, Informatyczna infrastruktura zarządzania, PWN, Warszawa 1993, s. 33–37.
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te pozwalają na określenie, kiedy informacja jest na tyle użyteczna, że składająca się na nią 
kolekcja danych przynosi w ogóle „jakąś” informację. Ogólnie informacja jest użyteczna, 
jeśli znajduje zastosowanie w rozwiązaniu danego problemu, w ujęciu szczegółowym, gdy 
jest istotnym warunkiem rozwiązania danego problemu (decyzyjnego, badawczego, anali-
tycznego, zarządzania)7. Rozpatrując powyższe określenia informacji użytecznej, trudno 
wskazać na uniwersalną definicję informacji użytecznej w oderwaniu od jej użytkownika, 
jego potrzeb informacyjnych oraz momentu, w którym będzie ją wykorzystywał. Związane 
jest to również z narastającą luką informacyjną.

1.2. Luka informacyjna

We współczesnych przedsiębiorstwach permanentnie wzrasta ilość i złożoność zadań 
związanych z ich działalnością operacyjną. Zjawisko to, zauważalne również w mikro i ma-
łych firmach, wiąże się z dużą ilością oraz wielorakością informacji niezbędnej dla potrzeb 
ich działalności. Następuje przyrost danych wprowadzanych do systemów informacyjnych. 
Fakt ten należy wiązać bezpośrednio z rosnącym znaczeniem informacji, a więc także jej 
wartością w zarządzaniu firmą. W konsekwencji możliwości systemów informacyjnych 
osiągają pewien poziom masy krytycznej. Dotyczy to zwłaszcza systemów tradycyjnych, 
niewspomaganych lub tylko w bardzo wąskim zakresie wspomaganych przez technologie 
komputerowe8. Użytkownik systemu ma coraz mniejszy dostęp do informacji relewantnej, 
czyli takiej, która spełniałaby jego oczekiwania i zaspokajała jego potrzeby informacyjne. 
Dlatego coraz bardziej zauważalny jest problem luki informacyjnej (rys. 1), rozumianej 
jako różnica między informacją relewantną a zbiorem posiadanej informacji, w tym przy-
padku informacji zgromadzonej w systemie informacyjnym9.

Na rysunku 1 oś rzędnych reprezentuje ilościowy zbiór informacji (dane źródłowe) 
zgromadzonych w systemie niezależnie od ich jakości, aktualności, szczegółowości lub cza-
su ich zbierania i wprowadzania do systemu. Oś odciętych dotyczy złożoności problemu, do 
którego rozwiązania potrzebna jest dana informacja. Złożoność problemu może przy tym 
dotyczyć między innymi: sytuacji awaryjnych i konfliktowych, podejmowania trudnych 
decyzji zarządczych, ale przede wszystkim związanych z wykonywaniem bieżących zadań, 
procesów lub funkcji na różnych szczeblach organizacyjnych firmy. Wraz ze złożonością 
problemu rośnie zapotrzebowanie na informację, która może umożliwić jego rozwiązanie. 
Przy okazji warto zaznaczyć, że zapotrzebowanie na informację narasta zawsze szybciej 
aniżeli przyrost informacji dostępnej. Dostępność informacji nie zawsze jest równoznaczna 

7 J. Unold, System informacyjny a jakościowe ujęcie informacji, SWO Systemy Wspomagania Organi-
zacji, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2007, s. 168.

8 A. Jurga, Technologia teleinformatyczna w organizacji wirtualnej, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 
Poznań 2010, s. 53–59.

9 A. Jurga, System informacyjny a system informatyczny, w: Projektowanie systemów informacyjnych 
zarządzania, M. Adamczak, A. Jurga, J. Kałkowska, E. Pawłowski, H. Włodarkiewicz-Klimek, Wyd. Po-
litechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 49.
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z jej posiadaniem. Informacją posiadaną może być każda zgromadzona w systemie informa-
cja na dany temat. W praktyce może ona jednakże nie umożliwiać odpowiedzi na zapytania 
kierowane do systemu, jak również nie zaspokajać oczekiwań i potrzeb odbiorcy. Wynika 
to stąd, że nawet jeżeli dane wprowadza się permanentnie, nie zawsze uwzględnia się przy 
tym rzeczywiste potrzeby odbiorców. Z tego powodu powstaje luka informacyjna, która 
z jednej strony nie sprzyja podejmowaniu decyzji organizacyjnych, zarządczych lub wyko-
nawczych, z drugiej zaś może w skrajnych przypadkach skutkować względnym paraliżem 
całego systemu informacyjnego. Ocena wielkości luki informacyjnej jest ważną informacją 
dla całej firmy. Zawarta jest w niej bowiem wiedza o sprawności przepływu informacji 
w przedsiębiorstwie. Efektywność systemu informacyjnego jest jednym z kluczowych in-
strumentów zarządzania wpływających na innowacyjność przedsiębiorstwa. Niewątpliwie 
na wielkość luki informacyjnej ma wpływ jakość systemów informacyjnych.

2. Wymagania jakościowe systemów informacyjnych zarządzania

Jakość systemów informacyjnych wykorzystywanych w procesach zarządzania wpły-
wa zasadniczo na funkcjonowanie każdej organizacji. Przy czy wymagania jakościowe 
dotyczą sfery organizacyjnej (sposób organizacji przepływu informacji – system infor-
macyjny) oraz rozwiązań technologicznych (systemy informatyczne). Dlatego, aby system 
informacyjny był skuteczny, w obydwóch przypadkach wymagania te muszą być zawsze 
spełniane. Wielu autorów literatury przedmiotu podkreśla istotność wymagań, które mu-
szą spełniać systemy informacyjne10. Wymagania, które praktycznie wyczerpują listę ich 

10 J. Kisielnicki, H. Sroka, op.cit., s. 35–37; A. Nowicki, Strategia doskonalenia systemu informacyjnego 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 62–72; K. Owczarek, 
On demand business – nowe wyzwanie dla technologii informacyjnej, w: Współczesne problemy zarządza-
nia organizacjami gospodarczymi, red. J. Lewandowski, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2004, s. 231; 
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Rysunek 1.  Narastanie problemu luki informacyjnej

Źródło: pracowanie własne.
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ważności w systemach informacyjnych zarządzania, można by zgrupować w trzy obszary 
ich istotności.

Obszar pierwszy związany jest z możliwością rozwiązania problemu, zadania w opar-
ciu o informacje dostępne w systemie informacyjnym. Dotyczy to informacji, które można 
określić jako: 

‒ dostępne,
‒ aktualne,
‒ rzetelne,
‒ kompletne,
‒ porównywalne,
‒ szczegółowe,

oraz związany z tym wymóg odpowiedniego czasu reakcji SI na zadane pytanie wprowa-
dzone do systemu.

Drugim obszarem jest możliwość zapewnienia absorpcji różnego rodzaju danych 
wprowadzanych do systemu informacyjnego. System powinien:

‒ zapewniać ich przetwarzalność,
‒ być elastyczny w reagowaniu na zamiany zachodzące w wewnątrz organizacji, jak 

i w jej otoczeniu,
‒ być wydajny,
‒ być ekonomiczny (koszty użytkowania systemu informacyjnego),
‒ oznaczać się dużą niezawodnością.
Trzecia grupa wymagań jakościowych związana jest głównie z zapewnieniem szeroko 

pojętej ochrony systemu, w tym zgromadzonych w nim danych. Do wymagań tych należą: 
‒ stabilność systemu (odporność na zakłócenia wew./zew.),
‒ priorytetowość (zasady dostępu do informacji),
‒ poufność (ochrona informacji),
‒ bezpieczeństwo.
Wszystkie powyższe wymagania jakościowe wpływają na sprawność całego systemu 

informacyjnego. Ich ocenę jakościową można przeprowadzić, badając określone grupy pra-
cowników odpowiedzialnych za poszczególne wymagania bądź tylko użytkowników SI. 
Sens takich badań w gruncie rzeczy jest uzasadniony, ponieważ ocena jakościowa systemu 
informacyjnego umożliwia podejmowanie działań niwelujących skutki luki informacyjnej.

W mikro i małych firmach często ważnym elementem wpływającym na ich innowa-
cyjność jest dostęp do informacji zarówno tej, która może być pozyskiwana z otoczenia, 
jak i tej ze swoich własnych systemów informacyjnych. Dlatego przedmiotem badań była 

W. Gryncewicz, Charakterystyki i miary jakości informacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu, nr 1150, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 109–111; R.W. Grif-
fin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 676–678; 
J. Penc, Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strate-
giczne. Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1999, s. 96; W. Flakiewicz, Informacyjne systemy zarządza-
nia. Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990, s. 103–106.
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jakość tylko tych wymagań, które były predysponowane do oceny przez użytkowników 
SI. W związku z ich wyborem warto spojrzeć na nie przez pryzmat funkcji, jaką pełnią 
w systemie.

‒ Dostępność – umożliwia użytkownikowi systemu informacyjnego uzyskanie in-
formacji niezbędnych do wykonywania określonych zadań.

‒ Aktualność – odwzorowanie bieżącego stanu rzeczywistości opisywanego przez 
dane informacje.

‒ Rzetelność – ich miarodajność musi uwzględniać aspekty metodologiczne, dokład-
ność odwzorowania rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

‒ Kompletność – zapobieganie utracie części informacji w porównaniu z informacją 
pierwotną.

‒ Porównywalność – możliwość analiz porównawczych w zakresie podstawowej lub 
pokrewnej dziedziny, której informacje dotyczą.

‒ Szczegółowość – liczba zawartych w informacji detali opisywanego obiektu, zda-
rzenia, zjawiska.

‒ Odpowiedni czas reakcji – czas odpowiedzi systemu na zadane pytanie. W wielu 
przypadkach stanowi istotny wskaźnik decydujący o wygodzie użytkownika syste-
mu informacyjnego.

Warto zauważyć, że wszystkie wymagania jakościowe mają w większym lub mniej-
szym stopniu wpływ na sprawność systemów informacyjnych.

3. Cel badań

Badania związane są z szerszym obszarem badawczym dotyczącym oceny jakości 
systemów informacyjnych zarządzania. Celem badań było wskazanie na możliwość opra-
cowania metody pomiaru luki informacyjnej w mikro i małych firmach11. Metoda ta może 
posłużyć z jednej strony do oceny wielkości luki informacyjnej, z drugiej zaś do wskazania 
przyczyn jej powstawania oraz określenia tych elementów systemu informacyjnego mikro 
i małych firm, których usprawnienie może wpływać na jej niwelację. Ponieważ w lite-
raturze przedmiotu brak badań służących metodom oceny wielkości luki informacyjnej, 
zaprojektowano „narzędzie” (na poczet badań pilotażowych), które umożliwiło ich przepro-
wadzenie. W zamierzeniu celu badań była empiryczna ocena możliwości zaprojektowania 
metody pomiaru luki informacyjnej. 

11 W przedsiębiorstwach średnich, a zwłaszcza dużych w celu usprawnienia systemów informacyj-
nych mogą mieć zastosowanie metody eEPC lub BPMN. Współcześnie notacje te wykorzystywane są do 
usprawnienia całokształtu procesów rozumianych jako reengineering (M. Hammer, J. Champy, Reengine-
ering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, Collins, New York 1993). Natomiast w przy-
padku mikro i małych firm zasadne jest tylko usprawnienie już funkcjonującego modelu informacyjnego 
(Z. Ratajczak, Niezawodność człowieka w pracy, PWN, Warszawa 1988, s. 227); bez wyraźnej potrzeby 
stosowania zasad reengineeringu.
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4. Opis badań

4.1. Dobór próby badawczej

Do badań pilotażowych wybrano takie mikro i małe firmy, dla których z jednej stro-
ny istotnym elementem ich działalności jest sprawny system informacyjny, z drugiej zaś 
informacja o otoczeniu ich funkcjonowania. To drugie kryterium doboru było ważne ze 
względu na charakter podstawowej działalności badanych firm. Badaniami objęto 6 firm, 
w tym 3 reprezentujące sektor usług związanych z kompleksowym zabezpieczeniem stoisk 
targowych, obejmujących między innymi:

‒ wykonanie projektu aranżacji stoiska targowego,
‒ opracowanie i wykonanie folderów, ulotek reklamowych, okazjonalnych wizytó-

wek,
‒ wyposażenie w niezbędne środki teletechniczne stoisk,
‒ montaż i demontaż stoiska;

oraz 3 firmy z branży usług dotyczących kompleksowego zarządzania nieruchomościami.
Firmy te świadczą między innymi takie usługi:
‒ pozyskiwanie nieruchomości,
‒ obsługa prawna w tym zakresie,
‒ pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, 
‒ doradztwo i szacowanie wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprze-

dażą lub dzierżawą,
‒ wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych i zarządzanie nimi.
Niewielka liczba firm objętych badaniami ma swoje uzasadnienie z uwagi na aspekt 

zasad badań pilotażowych12. 
Przy okazji warto zaznaczyć, że wszystkie firmy objęte badaniami to w gruncie rze-

czy firmy mikro.

4.2. Metoda badań

W badaniach wykorzystano kwestionariusz wywiadu bezpośredniego, w którym za-
warto pytania o charakterze zamkniętym. Respondenci mieli możliwość ustosunkowania 
się do zawartych w nim pytań poprzez wyrażenie swojej opinii w pięciostopniowej ska-
li Likerta. Pytania dotyczyły oceny użyteczności systemu informacyjnego przez pryzmat 
wybranych wymagań jakościowych (dostępność, aktualność, rzetelność, kompletność, po-
równywalność, szczegółowość oraz odpowiedni czas reakcji). Punktem wyjścia była ocena 
ważności poszczególnych wymagań dla użytkowników SI. Ponieważ badania były prowa-

12 M.G. Kendall, W.R. Buckland, Słownik terminów statystycznych, przekład M. Kanton, PWE, War-
szawa 1975, s. 11; S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2007, s. 59–61; M. Rószkiewicz, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2002, s. 58–59.
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dzone w mikrofirmach (praktycznie płaska struktura organizacyjna), to do badań zaproszo-
no po dwie osoby szczebla wykonawczego z każdej z firm.

5. Wyniki badań

W celu uporządkowania hierarchii ważności poszczególnych wymagań poproszono 
respondentów o ocenę ich znaczenia w procesie wykonywanych przez nich zadań. Było 
to istotne ze względu na fakt, że ich hierarchia wpływa zasadniczo na ostateczny kształt 
krzywej informacji dostępnych, a tym samym na ostateczny obszar luki informacyjnej. 
Poszczególnym wymaganiom należało przydzielić „miejsce” ich ważności dla użytkow-
ników systemu. Ponieważ przedmiotem oceniania było 7 wymagań, to ich wagi zawierały 
się przedziale wartości od 1 do 7. Natomiast średnia wag umożliwiła ich uporządkowanie. 
Wyniki ich ważności przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Hierarchia ważności wymagań jakościowych 

Lp. Firma Aktual-
ność

Komplet-
ność

Szczegó-
łowość

Rzetel-
ność

Dostęp-
ność

Porówny-
walność

Odpowiedni 
czas reakcji

1 N1 6 3 4 7 1 5 2
2 N1 3 6 5 1 7 2 4
3 N2 5 7 4 1 2 6 3
4 N2 7 2 5 4 3 6 1
5 N3 6 7 4 5 3 1 2
6 N3 5 7 6 4 3 2 1
7 S1 7 2 3 6 5 1 4
8 S1 7 6 2 3 5 1 4
9 S2 5 4 7 6 2 1 3
10 S2 6 7 3 2 4 5 1
11 S3 7 2 4 6 5 1 3
12 S3 5 7 6 3 2 4 1
 Średnia 5,75 5,00 4,42 4,00 3,50 2,92 2,42

Źródło:  opracowanie własne.

W przedstawionej tabeli firmy zostały zgrupowane według sektorów działalności: 
N – oznacza branżę usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, S – oznacza sektor 
usług kompleksowej obsługi stoisk targowych. Każda z firm występuje w tabeli dwa razy, 
ponieważ odpowiedzi udzielało dwóch pracowników danej firmy. Tabela przedstawia już 
uporządkowaną hierarchię ważności poszczególnych wymagań zgodną z uzyskanymi wy-
nikami w tym zakresie.
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Na rysunku 2 zobrazowano udział procentowy poszczególnych wymagań jakościo-
wych. Można zauważyć, że według subiektywnej oceny respondentów najmniej istotny jest 
czas reakcji systemu informacyjnego na wprowadzone do niego pytanie, tzn. czas zwró-
cenia przez system informacji potrzebnej do rozwiązania określonego problemu, zadania. 
Najbardziej pożądaną cechą systemu jest aktualność i kompletność informacji. Jest to zwią-
zane bezpośrednio z faktem, że są one według oceny respondentów istotnym elementem 
wpływającym na sprawność prowadzonej działalności gospodarczej. Co ciekawe, takie wy-
magania, jak odpowiedni czas reakcji czy porównywalność, nie są postrzegane jako ważne 
elementy jakościowe systemów. Prawdopodobnie związane jest to z branżą badanych firm, 
jak również ze specyfiką ich działalności. Firmy te w gruncie rzeczy nie są nastawione na 
zdobywanie i szybkę realizację pojawiających się okazji, lecz urzeczywistnianie swoich 
celów gospodarczych, opierają się na dobrze przemyślanej dłuższej perspektywie swojego 
funkcjonowania. Dlatego aktualność, kompletność i szczegółowość informacji są szczegól-
nie dla nich ważne.
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Kompletno
18%

Aktualno
20%

Odpowiedni czas 
reakcji

9%Porówny walno
10%
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Rysunek 2.  Procentowy udział istotności poszczególnych wymagań

Źródło:  opracowanie własne.

Następnym etapem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu według oceny użyt-
kowników poszczególne wymagania są spełniane przez system informacyjny. Ta część 
badań była zasadniczo najważniejsza w sensie próby oceny luki informacyjnej przez pry-
zmat mikro i małych przedsiębiorstw. Wydaje się zasadne podkreślenie, że w tej części 
badań kolejność poszczególnych wymagań w ankiecie była przypadkowa. Nie były one 
uporządkowane według ich ważności w całym systemie informacyjnym. Było te celowe 
działanie, żeby nie sugerować respondentom odpowiedzi na zasadzie: co na pierwszym 
miejscu – to ważniejsze, to, co na końcu – to mało istotne. Wyniki tych badań przedsta-
wiono w tabeli 2. 
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Tabela 2

Wartość wymagań jakościowych dla użytkowników systemu informacyjnego

Lp. Firma  Aktual-
ność

 Komplet-
ność

 Szczegó-
łowość

 Rzetel-
ność

 Dostęp-
ność

 Porówny-
walność

 Odpowiedni 
czas reakcji

1 N1 5 3 4 4 5 3 4
2 N1 5 4 3 4 4 4 4
3 N2 4 3 3 4 4 4 5
4 N2 4 4 4 5 4 5 4
5 N3 3 4 2 3 5 4 6
6 N3 5 4 3 4 4 2 3
7 S1 3 3 4 4 3 3 3
8 S1 3 3 3 4 4 4 4
9 S2 4 4 4 4 4 3 3
10 S2 4 2 2 5 3 2 3
11 S3 5 3 4 2 3 5 2
12 S3 3 5 3 3 4 3 4
 Średnia 4,00 3,50 3,25 3,83 3,92 3,50 3,75

Źródło:  opracowanie własne.

Tabela 2 przedstawia cząstkowe wyniki oraz średnią wartość poszczególnych wyma-
gań uporządkowanych według hierarchii ich ważności. Wartości te odzwierciedlają ocenę 
użytkowników systemów informacyjnych funkcjonujących w ich firmach, na jakim pozio-
mie poszczególne wymagania spełniają swoją funkcję. Maksymalna wartość możliwa do 
przypisania każdemu z wymagań wynosiła 5. Wartość 5 oznaczałaby, że określone wy-
maganie spełniane jest w 100%. Na podstawie uzyskanych wyników została wykreślona 
krzywa informacji dostępnych (rys. 1) w systemie. Podstawą jej wyznaczenia były uzyska-
ne wartości ocenianych wymagań (tab. 2). Przedstawia to rysunek 3. Na rysunku wartość 
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Rysunek 3.  Krzywa informacji dostępnych w systemie

Źródło:  opracowanie własne.
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maksymalna to wartość możliwa do uzyskania przez poszczególne wymagania, dlatego 
jest to linia prosta. Określa ona jednocześnie poziom potrzebnych informacji w wybranym 
przedziale czasowym dla wsparcia określonego rozwiązywanego zadania.

Obszar zawarty pomiędzy linią wyznaczającą informacje potrzebne a krzywą in-
formacji dostępnych należy interpretować jako lukę informacyjną. Przy czym aspekt jej 
występowania w badanych firmach nie odzwierciedla na wprost jej teoretycznego modelu 
(rys. 1). Model ten bowiem przybliża tylko sam problem narastania luki informacyjnej we 
względnie dłuższym przedziale czasowym w powiązaniu z narastającą złożonością zadań 
wykonywanych przez firmy. W celu dokładniejszego jej oszacowania należałoby wybrać na 
osi problemów do rozwiązania jeden problem (zadanie, czynność decyzyjna, wykonawcza) 
i przez pryzmat badanych wymagań wyznaczyć jedną wartość uśredniającą ocenę jakoś-
ciową poszczególnych wymagań. Aproksymacja takich wartości dla wielu zadań wykony-
wanych w firmie pozwoliłby na wyznaczanie rzeczywistej luki informacyjnej. Powyższe 
jednakże nie było przedmiotem badań. Miały one na celu zwrócenie uwagi na aspekt luki 
informacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwa oraz wskazanie na możliwość jej pomia-
ru oraz próbę sformułowania metody jej oceny.

Podsumowanie

Nie trzeba nikogo przekonywać, że współcześnie informacja jest istotnym elementem 
wpływającym na rozwój i innowacyjność przedsiębiorstw. Dostęp do informacji to bowiem 
konkretna wiedza dotycząca samej firmy oraz jej otoczenia rynkowego. Każdy przedsiębior-
ca, każda organizacja i firma niezależnie od wielkości, rozległości rynku działania czy też 
branży dąży do zaspokajania swoich potrzeb informacyjnych. Jednakże potrzeby informa-
cyjne rosną szybciej niż wydajność systemów informacyjnych. Powstaje luka informacyjna. 
Jedną z metod jej niwelowania jest wyposażanie systemu informacyjnego w nowoczesne 
technologie teleinformatyczne. Jednakże są takie obszary funkcjonowania każdej organiza-
cji, w których wykorzystanie systemów informatycznych nie jest stosowane. Związane jest 
to z faktem, że część informacji pozyskiwana jest w tradycyjny sposób, w oparciu o struktu-
rę organizacyjną przedsiębiorstwa – informacja pozyskiwana jest w procesie bezpośredniej 
komunikacji pomiędzy pracownikami. Dotyczy to również małych firm, zwłaszcza mikro. 
W każdym przypadku ocena luki informacyjnej jest niezmiernie istotna. Ocena ta może być 
przyczynkiem między innymi do:

‒ przeprojektowania (reengineering) systemu organizacyjnego firmy, a co za tym 
idzie systemu informacyjnego,

‒ projektowania i implementacji technik usprawniających przepływ informacji (np. 
systemy WorkFlow),

‒ przeprowadzenia niezbędnych inwestycji na rzecz technologii teleinformatycz-
nych, stanowiących narzędzia usprawniające funkcjonowanie już istniejących sy-
stemów.
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Przeprowadzone badania pilotażowe oraz ich wyniki skłaniają do hipotezy, że pomiar 
luki informacyjnej może być ważnym instrumentem wpływającym na innowacyjność mikro 
i małych przedsiębiorstw. Wnioski z tych badań stanowią przesłankę zasadności podjętego 
tematu oraz są wskazówką do opracowania całościowej metody oceny jakości systemów 
informacyjnych z uwzględnieniem aspektów przyczyn występowania luki informacyjnej.

ASPECT OF THE INFORMATION GAP 
IN MICRO AND SMALL COMPANIES 

– PRELIMINARY RESULTS OF PILOT STUDY

Summary

The dynamics of changes in the environment functioning of micro and small businesses has an 
impact on their business. Nowadays, an important element of any business is efficient information 
system. Its especially important for micro and small businesses. Its effectiveness has an impact on 
bridging the information gap.

Translated by Aleksander Jurga
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KORZYŚCI Z WYMIANY INFORMACJI 
DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Informacja gospodarcza i kredytowa stanowi jeden z ważniejszych zasobów nie-
zbędnych podmiotom gospodarczym do prowadzenia działalności i jednocześnie odgrywa 
kluczową rolę w procesie zarządzania należnościami i zobowiązaniami. Dostęp do usług 
finansowych jest szczególnie istotny w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, dla któ-
rych pozyskanie kapitału na rozwój i inwestycje, a następnie zachowanie płynności finan-
sowej stanowi podstawę ich rozwoju. 

W dostępie do informacji można zaobserwować asymetrię między podmiotami ubie-
gającym się o finansowanie i podmiotami udzielającymi finansowania. Widoczne jest to 
w relacjach mikro i małych podmiotów gospodarczych z bankami oraz w przypadku korzy-
stania z odroczonych terminów płatności w obrocie gospodarczym. Tym samym informacja 
gospodarcza i kredytowa odgrywa kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji gospo-
darczych i stanowi jeden z ważniejszych zasobów niezbędnych podmiotom gospodarczym 
do prowadzenia działalności.

Celem opracowania jest wskazanie znaczenia wymiany informacji gospodarczej 
oraz kredytowej dla mikro i małych przedsiębiorstw. Uwaga zostanie zwrócona również 
na rolę wymiany informacji w ograniczaniu asymetrii informacji oraz scharakteryzowany 
zostanie stan wraz z potencjalnymi kierunkami rozwoju rynku wymiany informacji w Pol-
sce.

1. Funkcjonowanie rynku wymiany informacji kredytowych

Jednym z podstawowych problemów, jakie napotykają podmioty gospodarcze, jest 
dostępność źródeł finansowania. Rozwiązaniem ułatwiającym dostęp do środków pienięż-
nych jest rozwój rynku wymiany informacji. Obejmuje on dwa segmenty. Pierwszym z nich 
jest rynek wymiany informacji kredytowej. Wymiana informacji może odbywać się1:

1 Istnieją także biura publiczno-prywatne. Szerzej: T. Jappelli, M. Pagano, Information sharing, len-
ding, and defaults: Cross-country evidence, „Journal of Banking and Finance” 2002, nr 26, s. 2017–2045.
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1. Na drodze nieformalnych kontaktów między bankami, na zasadzie dobrowolności. 
Przykładem są prywatne biura kredytowe, które funkcjonują na zasadzie wzajem-
ności, gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji przekazywa-
nych dobrowolnie przez ich członków (np. Experian, Dun & Bradstreet Corpora-
tion). Prywatne biura kredytowe zwykle zapewniają wiarygodne dane dotyczące 
kredytów konsumenckich oraz kredytów udzielanych mikro, małym i średnim 
podmiotom gospodarczym. Dzięki temu zapewniają one pełniejszy obraz rynku 
kredytowego2.

2. Poprzez sformalizowane struktury, w oparciu o regulacje prawne. Przykładem są 
publiczne biura kredytowe, które tworzone są przez władze państwowe i zarzą-
dzane przez banki centralne w celu monitorowania bezpieczeństwa i solidności 
sektora finansowego (np. Meksyk – Public Registry of Credit Information, Brazylia 
– Credit Risk Center). Publiczne biura kredytowe sporadycznie zawierają komplek-
sowe dane o wszystkich rodzajach zadłużeń, zwykle bowiem w krajach obowiązują 
różne ustawowe progi, poniżej których nie ma obowiązku przekazywania informa-
cji o kredytobiorcy3.

Poza formalną formą biura informacji kredytowej funkcjonują w oparciu o bardzo 
różne regulacje prawne i wypracowane praktyki. Niezmiernie istotną kwestią jest rodzaj 
wymienianych informacji. Część biur wymienia jedynie negatywne informacje o kredyto-
biorcach. Bardziej rozbudowane systemy wymiany informacji obejmują zarówno informa-
cje negatywne, jak i pozytywne. Obejmują one historię kredytową, nawet gdy nie było żad-
nych zaległości wraz z dodatkowymi informacjami. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie 
bardziej korzystne dla kredytobiorcy, gdyż buduje pozytywną historię kredytową i ułatwia 
pozyskanie kolejnego kredytu. Niekiedy biura kredytowe oferują informacje wzbogacone 
o informacje gospodarcze, np. scalane z informacjami z innych źródeł (rejestry urzędowe, 
karne, podatkowe).

Różnice w funkcjonowaniu biur kredytowych widoczną są także w przypadku4:
− okresu przechowywania danych po wygaśnięciu zobowiązania,
− regulacji prawnych w zakresie obowiązku przekazywania danych do biur kredyto-

wych (ustawowy obowiązek przekazywania, zobowiązania umowne),
− zasad dostępu do danych gromadzonych w biurze kredytowym (tylko instytucje 

bankowe i finansowe, podmioty z sektora pozabankowego),
− warunków przekazywania danych obejmujących kwestie ochrony danych osobo-

wych oraz wysokości opłat za dostęp do informacji oferowanych przez biura kre-
dytowe.

2 Por. T. Jappelli, M. Pagano, Information Sharing in Credit Markets: A Survey, Center for Studies in 
Economics and Finance, Working Paper 36, March 2000, s. 20–25.

3 IFC, Access To Finance Annual Review Report 2010, s. 10.
4 T. Jappelli, M. Pagano, Role and Effects of Credit Information Sharing, Working Paper No. 136, April 

2005, s. 16–20.
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Istnieje wiele opracowań w literaturze zagranicznej jednoznacznie wskazujących na 
znaczenie biur wymiany informacji kredytowych w rozwiązywaniu problemu istnienia 
asymetrii informacji między kredytodawcą a kredytobiorcą oraz wpływem wymiany in-
formacji na rozwój rynku kredytowego. W skali makroekonomicznej można odnotować 
wpływ rozwoju rynku wymiany informacji na wzrost tempa popytu konsumpcyjnego i in-
westycyjnego, który przekłada się na wzrost gospodarczy, stabilność gospodarczą i rozwój 
sektora prywatnego5. 

Mikro i małe przedsiębiorstwa w wyższym stopniu polegają na finansowaniu własnym 
niż duże podmioty gospodarcze. Dostęp do bankowych źródeł finansowania w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw stanowi 30% wartości uzyskiwanego finansowania przez średnie 
podmioty i mniej niż połowę w stosunku do dużych przedsiębiorstw6.

Wśród dostępnych wyników badań można wskazać liczne analizy ilustrujące zwięk-
szoną dostępność długoterminowych źródeł finansowania dla sektora mikro i małych 
przedsiębiorstw dzięki funkcjonowaniu rynku wymiany informacji7. Dostępność ta rozpa-
trywana jest zarówno od strony większej możliwości pozyskania finansowania, jak i lep-
szych warunków uzyskanego kredytu oraz szybszej procedury kredytowej8. Korzystniejsze 
warunki pozyskania finansowania wynikają z ograniczenia ryzyka kredytowego ponoszo-
nego przez banki9 dzięki wymianie informacji kredytowej przekładającej się na poprawę ja-
kości portfela kredytowego10 i zrównoważony rozwój działalności kredytowej wpływający 
na wysokość oprocentowania kredytów11. 

W najnowszych badaniach zweryfikowane zostało także zagadnienie istnienia powią-
zania między wymianą informacji, prawami wierzycieli i strukturą zadłużenia. Zgodnie 
z jego wynikami wyższy poziom wymiany informacji wspomagany istnieniem publicznych 

5 S. Djankov, C. McLiesh, A. Shleifer, Private credit in 129 countries, „Journal of Financial Econo-
mics” 84, 2007, 299–329. Por. J. Houston, C. Lin, P. Lin, Y. Ma, Creditor rights, information sharing, and 
bank risk taking, „Journal of Financial Economics” 2010, nr 96,  s. 485–512.

6 IFC, Access To Finance Annual Review Report 2010..., s. 9.
7 Na przykładzie USA zademonstrowany został wpływ biur kredytowych na wzrost liczby niedużych 

kredytów wśród małych podmiotów gospodarczych, a co więcej, rozszerzenie akcji kredytowej w stosun-
ku do podmiotów, w przypadku których brak informacji kredytowej spowodowałby decyzję o nieudzie-
leniu finansowania. A. Berger, S. Frame, N. Miller, Credit Scoring and the Availability, Price and Risk of 
Small Business Credit, „Journal of Money, Credit, and Banking” 2005, s. 191–222.

8 T. Jappelli, M. Pagano, Information sharing in credit markets, „Journal of Finance” 1993, nr 43 (5), 
s. 1693–1718; Por. I. Love, N. Mylenko, Credit Reporting and Financing Constraints, World Bank Policy 
Research Working Paper 3142, 2003.

9 A.J. Padilla, M. Pagano, Endogenous communication among lenders and entrepreneurial incentives, 
„The Review of Financial Studies” 1997, s. 205–236.

10 Szerzej: J.G. Kallberg, G.F. Udell, Private Business Information Exchange in the United States, in 
Credit Reporting Systems and the International Economy, by Margaret J. Miller, 203–228. Cambridge, 
MA: The MIT Press, 2003. Por. M. Brown, T. Jappelli, M. Pagano, Information sharing and credit market 
performance: firm-level evidence from transition countries, „Journal of Financial Intermediation” 2009, 
nr 18 (2), s. 151–172.

11 Wskazuje się także na możliwość ograniczenia instytucjom finansowym czasu i kosztów o 25% lub 
nawet więcej i redukowania wskaźników niewypłacalności od 40 do 80, IFC, Access To Finance Annual 
Review Report 2010..., s. 12. Por. M. Brown, T. Jappelli, M. Pagano, Information Sharing and Credit: Firm-
Level Evidence from Transition Countries, Swiss National Bank, Zurich, 2006, s. 10–28.
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lub prywatnych biur wymiany informacji skorelowany jest z wyższym udziałem długoter-
minowego zadłużenia w ogólnej jego strukturze12. 

2. Funkcjonowanie rynku wymiany informacji gospodarczych

Poza wymianą informacji kredytowych także wymiana informacji gospodarczej sta-
nowi trzon rynku wymiany informacji. Rola, jaką pełni wymiana informacji gospodar-
czych, widoczna jest w procesie podejmowania przez przedsiębiorstwa decyzji dotyczących 
podjęcia współpracy lub jej kontynuowania z innym podmiotem oraz warunków dokony-
wanych transakcji. 

Podstawowym problemem, z jakim zmagają się mikro i małe przedsiębiorstwa, jest 
wydłużanie terminów płatności utrudniające zachowanie płynności finansowej. Stosowa-
nie kredytu kupieckiego w transakcjach jest popularną formą także w odniesieniu do ma-
łych podmiotów gospodarczych. W 2011 roku 19,1% przedsiębiorstw zatrudniających do 
25 osób stosowało odroczony termin płatności. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki) wiąże się z ryzykiem braku płatno-
ści ze strony kontrahentów13. Przyczyną nieotrzymania należności mogą być opóźnienia 
w otrzymywanych przez kontrahenta płatnościach lub jego bankructwo. Na niektórych ryn-
kach zagrożeniem mogą być zmiany sytuacji ekonomicznej i politycznej w kraju dłużnika. 
Niepokojącym zjawiskiem są długie terminy realizacji płatności. Zmiany w przeciętnym 
okresie realizacji płatności prezentuje tabela 1.

Tabela 1

Przeciętny czas realizowania płatności w dniach w Europie

Rodzaje płatności 2007 2008 2009 2010

B-2-C 42 40 41 39
B-2-B 59 56 57 55
Sektor publiczny 69 65 67 63
Źródło:  European Payment Index 2010, Intrum Justitia 2010, s. 6.

W branych pod uwagę latach widoczne są wahania długości terminu realizacji płatno-
ści. Niepokojące są momenty wydłużania czasu realizacji płatności. Dla porównania, w Pol-
sce w 2010 roku płatności B-2-C realizowane były w 32 dni, płatności B-2-B 35 w sektorze 
publicznym wynosiły 40 dni, czyli w krótszych terminach niż średnia krajów europejskich. 

12 M. Score, C. Zhang, Information Sharing, Creditor Rights, and Corporate Debt Maturity, 2010, 
http://www.utwente.nl/igs/conferences_events/international_corporate_financ/Full%20papers/
9%20paper%20Sorge%20and%20Zhang.pdf (14.12.2011).

13 W literaturze zjawisko to określane jest mianem ryzyka kredytu kupieckiego. J. Kukiełka, M. Ma-
tusiak, J. Jaworski, Bezpieczny obrót gospodarczy, czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach 
krajowych i eksportowych. Poradnik dla przedsiębiorców, Warszawa 2008, s. 5.
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Wydłużenie terminu płatności przekłada się na powstawanie opóźnień w płatnościach. Ze-
stawienie dla Polski w kolejnych latach przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Opóźnienie płatności w dniach w Polsce

Rodzaje płatności 2008 2009 2010

B-2-C 16,6 18 15
B-2-B 17,1 18 15
Sektor publiczny 20,2 24 20
Źródło:  opracowanie na podstawie European Payment Index 2008, Intrum Justitia 2008, s. 30, European 

Payment Index 2010..., s. 31

Opóźnienia w realizacji płatności występują nie tylko w Polsce. Dane krajowe moż-
na odnieść do wyników międzynarodowych. Długość średniego opóźnienia w 2010 roku 
w krajach europejskich wynosiła 18 dni, podczas gdy w Polsce zgodnie z tym badaniem 
ukształtowała się ona na niższym poziomie w przypadku płatności B-2-C oraz B-2-B, wy-
noszącym 15 dni i nieco dłuższym dla sektora publicznego – 20 dni14.

Opóźnienia w płatności są wskazywane jako kluczowa przyczyna pojawiania się za-
torów płatniczych. Występowanie ich stanowi poważny problem gospodarczy15. Utrudniają 
one lub nawet uniemożliwiają terminową realizację zobowiązań przez przedsiębiorstwo, 
uzyskanie w terminie płatności od swoich kontrahentów za sprzedane wyroby lub usłu-
gi16. Wreszcie próba rekompensaty niezapłaconych należności powodować może wzrost cen 
i tym samym powstanie presji inflacyjnej17.

W 2010 roku aż 84% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało, iż zetknęło się ze zja-
wiskiem niepłacenia bądź płacenia po terminie przez kontrahentów lub/i zgłaszało trudno-
ści ze ściąganiem należności. Wśród nich problem ściągania należności w nieco większym 
stopniu dotknął sektor MSP oraz branżę budowlaną. Najczęściej wymienianą przyczyną 
opóźnień w płatnościach i/lub niepłacenia za należności były trudności finansowe kontra-
hentów18. W kwietniu 2011 roku 53% przedstawicieli przedsiębiorstw uznało, że zjawisko 
nieterminowego regulowania należności występuje często19.

14 European Payment Index 2010..., s. 31.
15 Szerzej: J. Albert, T. Leader, Review of the effectiveness of European Community legislation in com-

bating late Payments, Contract 30-CE0039936/00-92, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-mar-
ket-goods/files/late_payments/doc/finalreport_en.pdf (12.12.2011). 

16 Late Payment of Commercial Debt, Research Paper 97/25, 12 February 1997, s. 3.
17 Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 r., Instytut 

Badań nad Gospodarką Krajową, Warszawa, październik 2010, s. 5–8.
18 Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury 

w II kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na III kw. 2011, NBP 2011, s. 40.
19 Raport BIG. Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej, BIG InfoMonitor, kwiecień 2011, 

s. 7–9.
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Wyniki te potwierdzają badania zatorów płatniczych przeprowadzane przez Dun & 
Brastreet w Polsce w sześciu branżach: budowlanej, metalowej, spożywczej, spedycyjnej, 
RTV/AGD i kosmetycznej. Zgodnie z wynikami wzrosły one w 2010 roku o 15% (do 7,75 
mld zł) w porównaniu z rokiem 2009. Podobnie w porównaniu z 2009 rokiem zwiększyła się 
o 12% liczba nieuregulowanych na czas faktur, zaś średnia zaległość w zapłacie wynosiła 
18 dni w przypadku umów między przedsiębiorstwami i 24 dni, gdy jej stronami są władze 
publiczne. Ponad 70% przedsiębiorstw, które mają problemy z odzyskiwaniem płatności, 
stanowią małe podmioty. Dla nich problemem jest już 5000 zł zaległości20.

3. Stan obecny rynku wymiany informacji i postrzeganie jej znaczenia przez przed-
siębiorców

Działania legislacyjne w połączeniu z podejmowanymi przez rząd i instytucje wspie-
rające przedsiębiorczość działaniami na rzecz promowania współpracy między podmiota-
mi wpłynęły na rozwój rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. 
U nas podstawy prawne wymiany informacji regulowane są szeregiem przepisów praw-
nych, wśród których należy wymienić: 

− ustawę Prawo bankowe21, 
− ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodar-

czych22,
− ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych23, 
− ustawę o ochronie danych osobowych24, 
− przepisy regulujące dostęp do baz publicznych (utworzonych np. przez ZBP).
Obecnie na rynku informacji gospodarczej funkcjonują przede wszystkim działające 

na podstawie ustawy biura informacji gospodarczej, tj. InfoMonitor BIG SA25, Krajowy 
Rejestr Długów BIG SA26 i ERIF BIG SA27. Liderem na rynku wymiany informacji kredy-
towej jest Biuro Informacji Kredytowej SA. W 2011 roku z inicjatywy Krajowego Związku 
Banku Spółdzielczego oraz Grupy Założycielskiej Banków Spółdzielczych powołane zo-
stało Krajowe Biuro Informacji Kredytowej Sp. z o.o.28 Poza tym informacje o dłużnikach 

20 A. Fandrejewska, Coraz mniej firm płaci w terminie, „Parkiet”, 26.07.2011, http://www.parkiet.com/
artykul/1077642.html (15.12.2011).

21 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU nr 140, poz. 939, z późn. zm.
22 Ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospo-

darczych, DzU nr 50, poz. 424. 
23 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU nr 169, 

poz. 1385. 
24 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883, z późn. zm.
25 W 2011 r. biuro informacji dysponowało 5,6 mln informacji o zaległym zadłużeniu przedsiębiorców 

i konsumentów.
26 Na koniec stycznia 2011 r. w bazie KRD BIG S.A. znajdowało się w ponad 2 mln dłużników.
27 Po pierwszym półroczu 2011 r. w Rejestrze Dłużników ERIF znajdowało się blisko 750 tys. rekordów. 

W ciągu zaledwie trzech miesięcy liczba obecnych tam długów wzrosła aż o ponad 30%. Wartość zadłużeń 
wpisanych do rejestru przekroczyła 3 mld złotych.

28 http://www.kbik.pl (12.12.2011).
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posiadają windykatorzy, fundusze sekurytyzacyjne, podmioty zajmujące się zarządzaniem 
i obrotem wierzytelnościami, wywiadownie gospodarcze oraz agencje ratingowe.

Miarą służącą do określenia pokrycia rynku wymiany informacji w Polsce na tle in-
nych krajów jest wskaźnik pokrycia rynku wymiany informacji. Wartości tego wskaźnika 
w latach 2009–2010 przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1.  Wskaźnik pokrycia rynku wymiany informacji (0–6)

Źródło:  opracowanie na podstawie Doing Business, Poland, 2010, Doing Business, 2011, Making a Dif-
ferences for Entrepreneurs, The World Bank and the International Finance Corporation 2011, 
s. 188.

W Polsce wskaźnik pokrycia rynku wymiany ukształtował się na poziomie średniej 
dla krajów wschodniej i centralnej Azji, wynoszącym też 4, lecz poniżej średniej dla krajów 
o wysokich dochodach, należących do OECD – 4,7. Wielkość tego wskaźnika nie uległa 
zmianie od 2008 roku, systematycznie natomiast zwiększał się udział ujętych w rejestrze 
kredytowym kredytobiorów – z 51,5% do 91,7%29. 

Na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym podejmowanych jest szereg inicja-
tyw mających na celu uświadomienie przedsiębiorcom korzyści wynikających z wymiany 
informacji. W zakresie promowania wymiany informacji kredytowych aktywnie działają 
następujące instytucje: International Finance Corporation (IFC)30, Association of Consumer 
Credit Information Suppliers (ACCIS)31 czy też Grupa Ekspertów Komisji Europejskiej do 
spraw Historii Kredytowej. Ich rola sprowadza się do podejmowania działań na rzecz roz-
woju biur kredytowych, dostarczania wsparcia dla nowo powstających instytucji wymiany 
informacji ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla rozwoju rynku kredytowego dla 
sektora MSP, promowania rozwoju dodatkowych usług na bardziej dojrzałych rynkach wy-
miany informacji oraz wymiany doświadczeń między krajami w zakresie rozpowszechnia-
nia informacji kredytowych.

29 Doing Business, Poland, 2010..., s. 43.
30 W 2010 r. w ramach programu IFC’s Global SME Banking Advisory Services Program zrealizowa-

nych zostało 61 projektów wspierających pozyskanie finansownia przez sektor MSP o łącznej wartości 
81,9 mln USD. Szerzej: IFC, The SME Banking Knowledge Guide, 2009, s. 3–80.

31 http://www.accis.eu/ (15.12.2011).
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Istnieje wiele opracowań wskazujących na skuteczność działania biur informacji 
gospodarczej i postrzegania ich roli w odzyskiwaniu niespłacanych należności. Pierwsze 
z nich zostało przeprowadzone w 2006 roku przez Ministerstwo Gospodarki. Jego celem 
było zebranie informacji na temat efektów wprowadzenia w 2003 roku ustawy o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z jego wynikami, pomimo niedoskonałości 
tej ustawy, 56% przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców zadeklarowało, że korzysta 
z biura informacji, a 20% ankietowanych odpowiedziało, że zamierza korzystać. Ci z re-
spondentów, którzy wskazali, że zamierzają korzystać z usług biura, stwierdzili, iż sko-
rzystanie z wymiany informacji może przyczynić się do poprawy zarządzania ryzykiem 
kredytowym i operacyjnym, weryfikacji nierzetelnych dłużników oraz przyczyni się do 
zwiększenia skuteczności windykacji należności32. 

Na pozytywne efekty rozwoju rynku wymiany informacji wskazali przedsiębiorcy, 
którzy zostali poddani badaniom w 2010 roku na zlecenie Rejestru Dłużników ERIF przez 
SMG/KRC Millford Brown. 76,3% przedstawicieli przedsiębiorstw uznało, iż znalezienie 
się w rejestrze dłużników może być czynnikiem skłaniającym przeciętnego dłużnika do 
spłaty swoich długów. Obawę o utratę wiarygodności po dokonaniu wpisu do rejestru dłuż-
ników wyraziło 72,3% badanych przedsiębiorstw, podczas gdy na trudności w pozyskaniu 
kolejnych odroczonych terminów płatności wskazało 31,2% badanych33.

Wyniki te potwierdzają wnioski zawarte w raporcie BIG InfoMonito z 2011 roku. 
Zgodnie z nimi historia współpracy jest bardzo ważna dla przedsiębiorstw, gdyż aż 69% 
z nich udzieliło odpowiedzi, iż odmawia niektórym klientom dostarczenia usługi lub wy-
stawienia faktury z odroczoną płatnością ze względu na złą historię współpracy34.

O pozytywnej ocenie skuteczności rejestru dłużników świadczy także wynik od-
powiedzi na pytanie o uniknięcie nawiązania współpracy z nierzetelnymi kontrahentami 
dzięki korzystaniu przez nich z informacji zawartych w rejestrach dłużników. W skali od 0 
do 9, gdzie 0 oznaczało zdecydowanie nie, a 9 zdecydowanie tak, średnia udzielonych odpo-
wiedzi przez przedsiębiorców wyniosła 7,14. W przypadku pytania o zapobiegnięcie sprze-
daży produktów/usług nierzetelnym klientom indywidualnym średnia była nawet wyższa 
i wyniosła 7,23. Uzyskane odpowiedzi świadczą o silnym akcentowaniu prewencyjnego 
wykorzystania rejestru dłużników w rozwiązywaniu problemu niespłaconych wierzytelno-
ści przez przedsiębiorstwa.

Przedstawione wyniki badań świadczą o rosnącej świadomości wśród przedsiębiorstw 
dotyczącej znaczenia wymiany informacji, szczególnie tej gospodarczej. W kontekście ros-
nącego udziału kredytu kupieckiego w wartości sprzedaży oraz wspomnianych licznych 
negatywnych konsekwencji powodowanych niespłacaniem należności w wyznaczonych 

32 Ocena skutków regulacji problemów występujących na rynku informacji gospodarczych, Minister-
stwo Gospodarki, Warszawa 2008, s. 31–32.

33 Wiedza Polaków o biurach informacji gospodarczej i postawy wobec niespłaconych długów, http://
www.naszedlugi.pl/admin/docs/final-a-b-kwarciak-erif-prezentacja-27-maja-2010.pdf (15.12.2011).

34 Raport BIG. Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej..., s. 7–9.
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terminach poprawa przejrzystości obrotu gospodarczego oraz zwiększanie dostępu do ryn-
ku kredytowego dzięki wymianie informacji kredytowych jest niezmiernie ważna. 

Podsumowanie

Niezaprzeczalnej roli wymiany informacji kredytowej należy upatrywać w wynikach 
raportów dotyczących zalet rozwoju rynku wymiany informacji kredytowych dla sekto-
ra MSP oraz opracowaniach jednoznacznie wskazujących wzrost świadomości przedsię-
biorców na temat pozytywnej roli wymiany informacji gospodarczej w poprawie bezpie-
czeństwa obrotu. Pewne trudności w efektywnym korzystaniu z biur wymiany informacji 
związane są z dużym rozproszeniem rejestrów, które działają niezależnie od siebie, niedo-
statecznej współpracy i wymiany informacji pomiędzy nimi. Mogą one wynikać z faktu, że 
dopiero od kilku lat funkcjonuje w Polsce rynek wymiany informacji. 

Szans rozwoju rynku wymiany informacji należy upatrywać w nowelizacji przepisów 
prawnych. Dopiero nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych stworzyła rozwiązania, które pod względem wiarygodności danych, 
w tym możliwej współpracy z bankowymi bazami danych, szybkości przepływu informa-
cji oraz bezpieczeństwa przetwarzania i transferu nie odbiegają od rozwiązań przyjętych 
w innych państwach europejskich. W przypadku wymiany informacji kredytowych dopiero 
znowelizowana ustawa o kredycie konsumenckim nałożyła na instytucje udzielające kre-
dytów zobligowany obowiązek działania zgodnego z zasadą responsible lending, na mocy 
której m.in. ocena ryzyka kredytowego odbywać będzie się na podstawie informacji uzys-
kanych od klienta, pochodzących z baz danych lub ze zbioru danych kredytodawcy. 

Prawdopodobnie potrzeba będzie kilku kolejnych lat, aby wprowadzone ustawami 
zmiany mogły być ocenione pod kątem ich efektywności na rynku wymiany informacji, 
w tym ich znaczenia dla tak ważnych w gospodarce mikro i małych podmiotów gospodar-
czych. Proces ten może zostać przyspieszony dzięki prowadzeniu na szerszą skalę kampanii 
promocyjnej i edukacyjnej przez funkcjonujące na rynku biura wymiany informacji we 
współpracy z władzami państwowymi i instytucjami wspierającymi przedsiębiorców.

THE BENEFITS OF INFORMATION EXCHANGE 
FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES

Summary

Information sharing can have important effects on the micro and small enterprises activity. The 
aim of this paper is to offer a comprehensive overview of the economic effects of information sharing 
systems, joining together theory and empirical aspects. Moreover the paper shows the development 
in exchange of information in Poland over the past years, including the perception of the role of the 
exchange of information, in the opinion of the companies.

Translated by Iwa Kuchciak
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PRZYDATNOŚĆ MODELU ZAKUPÓW GRUPOWYCH 
W INTERNECIE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Wprowadzenie

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią o sile danej gospodarki narodowej. Jak wskazu-
ją statystyki, rola mikropodmiotów nie wynika wyłącznie z ich liczebności, ale przede 
wszystkim z udziału w kreowaniu wzrostu gospodarczego, rezerwuaru miejsc pracy, eks-
portu. Charakterystyczna dla niewielkich firm bliskość rynku i klienta przekłada się na 
wrażliwość na aktualne trendy rynkowe i potrzeby zgłaszane przez klientów. Jednym ze 
zjawisk gospodarczych, które zaznaczyły się w 2010 roku, było pojawienie się serwisów 
internetowych oferujących możliwość zakupów grupowych. Usługa zakupów grupowych 
polega na zaoferowaniu klientom znaczących zniżek (przekraczających 50% ceny nominal-
nej produktu) pod warunkiem zebrania się odpowiednio licznej grupy nabywców. Model 
biznesowy zakupów grupowych, jakkolwiek propagowany w Internecie, ukierunkowany 
jest na lokalne społeczności i lokalny biznes. Powstaje więc problem badawczy. Jaka jest 
przydatność modelu zakupów grupowych dla mikroprzedsiębiorstw, które stanowią rdzeń 
firm na lokalnych rynkach?

Podstawowym celem artykułu jest analiza i ocena użyteczności modelu zakupów gru-
powych dla mikroprzedsiębiorstw. Tak nakreślony cel wymaga: przeanalizowania istoty 
modelu biznesowego zakupów grupowych w trójkącie operatorów zakupów grupowych 
(serwis internetowy prezentujący ofertę partnerów) – klient (osoba zainteresowana zaku-
pem) – partner (firma oferująca daną usługę czy produkt), identyfikacji celów, korzyści 
oraz wad wykorzystania modelu zakupów grupowych przez mikropodmioty, wskazania 
warunków, po spełnieniu których można mówić o efektywności zastosowania zakupów 
grupowych dla niewielkich firm. Dla zilustrowania powyższych kwestii w artykule prze-
analizowane zostanie studium przypadku.

Niniejszy artykuł finansowany jest ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–
2012 jako projekt badawczy nr N N115 0055639.
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1.  Mikroprzedsiębiorstwa – stan sektora w Polsce

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorstwo to 
jednostka gospodarcza spełniająca następujące wymogi: zatrudnia mniej niż 10 pracowni-
ków, jej roczny obrót nie przekracza równowartości 2 mln euro lub całkowity bilans roczny 
nie przekracza równowartości 2 mln euro. Mikropodmioty prowadzą więc działalność w re-
latywnie niewielkiej skali. Z drugiej jednak strony mikroprzedsiębiorstwa są podstawową 
klasą przedsiębiorstw w gospodarce. Wynika to z ich liczebności oraz wkładu do tworzenia 
wzrostu gospodarczego, miejsc pracy oraz wartości eksportu. Tabela 1 prezentuje liczeb-
ność poszczególnych kategorii podmiotów gospodarczych w Polsce według stanu z końca 
2010 roku oraz z połowy 2011 roku.

Tabela 1

Liczba podmiotów gospodarczych w poszczególnych klasach wielkości

Wielkość podmiotu 
Liczba podmiotów wg stanu na:

koniec 2010 roku połowę 2011 roku
Mikro (0–9 zatrudnionych) 3 713 677 3 671 676
Małe (10–49 zatrudnionych) 161 550 160 911
Średnie (50–249 zatrudnionych) 29 731 29 420
Duże (> 250 pracowników) 4 844 4 772
Ogółem 3 909 802 3 866 779
Źródło:  I. Budzyński i in., Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w re-

jestr REGON. I półrocze 2011 r., GUS, Warszawa 2011, s. 36.

Przedstawione dane dobitnie wskazują na przewagę liczebną klasy mikropodmiotów. 
Według danych rejestru REGON, niewielkie jednostki stanowią 94,95% wszystkich pod-
miotów zarejestrowanych w Polsce. Widoczna jest przy tym niekorzystna dynamika zmian 
liczby przedsiębiorstw. W kategorii mikropodmiotów ubyło przez pół roku 42 001 firm. 
Warto jednakże podkreślić, że nie wszystkie firmy są rzeczywiście działającymi. Z danych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o płatnikach składek ubezpieczeniowych wynika, że 
opłaca je prawie 2,152 mln podmiotów (w tym około 1,85 mln firm)1. Oznacza to, że w ogó-
le zarejestrowanych podmiotów aktywnych jest około 55% jednostek. Taki stan rzeczy wy-
nika z braku powiadomienia GUS o zakończeniu działalności, przekształceniu, działalności 
sezonowej. 

Charakterystyka funkcjonowania sektora mikroprzedsiębiorstw w latach 2009–2010 
przedstawia się następująco. W niewielkich firmach pracowało pod koniec 2010 roku łącz-
nie 3479,3 tys. pracowników2. Stanowi to spadek o 47,5 tys. zatrudnionych w porówna-

1 A. Fandrejewska, Kryzys wymusił przedsiębiorczość Polaków, „Rzeczpospolita” 2011, nr 14 (8830), 
s. B1.

2 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2010 r., opracowanie 
zbiorowe, GUS, Warszawa 2011, s. 1.
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niu z 2009 rokiem. Przychody osiągnięte przez ogół mikropodmiotów w 2010 wyniosły 
761,4 mld zł. W 2009 analogiczna wielkość opiewała na 738,2 mld zł, co oznacza wzrost 
o 3,2%3. Przeciętne przychody na jednego zatrudnionego wyniosły 218,8 tys. zł (wobec 
209,3 tys. rok wcześniej). Mikroprzedsiębiorstwa łącznie poniosły 668,7 mld zł kosztów 
w 2010 roku, co w przeliczeniu na jednego zatrudnionego daje 192,2 tys. zł. Z kolei w 2009 
roku łączne koszty ukształtowały się na poziomie 651,3 mld zł. W przeliczeniu na jednego 
zatrudnionego koszty wyniosły 184,7 tys. zł. Dynamika kosztów, sięgająca 2,7%, była niż-
sza niż dynamika przychodów i pozwoliła na rosnącą rentowność mikrofirm.

Nasycenie mikroprzedsiębiorstwami jest największe w województwie mazowieckim 
i zachodniopomorskim (54 mikrofirmy na 1000 mieszkańców), a najmniejsze w woje-
wództwie podkarpackim i lubelskim (odpowiednio 32 i 34 mikroprzedsiębiorstwa na 1000 
mieszkańców)4.

Przytoczone dane wskazują na siłę sektora mikroprzedsiębiorstw. Wyższa dynamika 
przychodów nad wzrostem kosztów sugeruje optymistyczny stan analizowanego sektora. 
Ten pozytywny obraz nie jest w stanie przekreślić nieznacznie malejąca liczba firm (o 1,1%) 
i spadek zatrudnienia (o 1,3%). 

2.  Zakupy grupowe – istota zjawiska oraz analiza rynku serwisów zakupów 
grupowych w Polsce

Idea zakupów grupowych nie jest nowa, polega bowiem na zaoferowaniu znaczącego 
rabatu za zrealizowanie zakupu o większym wolumenie5. Jednakże dopiero wraz z poja-
wieniem się Internetu możliwe jest dotarcie do szerokiego kręgu zainteresowanych daną 
ofertą tak po stronie popytu, jak i podaży. Koncepcja funkcjonowania serwisów zakupów 
grupowych jest następująca. Łączą one na swoich stronach internetowych ofertę partnerów 
– firm, chcących zaoferować swoje produkty, usługi oraz klientów, chcących skorzystać 
z oferty partnerów. Warunkiem dojścia transakcji do skutku jest z jednej strony znacząca 
obniżka ceny produktu partnera, zaś z drugiej wygenerowanie określonego poziomu za-
kupów6. Rabat dla klientów wynosi co najmniej 50% i dochodzi w skrajnych przypadkach 
do ponad 90% ceny nominalnej7. Tak duże obniżki przyciągają wielu klientów, szczegól-
nie tych wrażliwych na poziom ceny, co z kolei pozwala na wyłonienie wśród nich grupy 
osób, które faktycznie podejmują decyzję o zakupie danego produktu czy usługi. Presję na 
podjęcie decyzji zwiększa: sposób prezentacji oferty, która jest dostępna przez krótki okres 

3 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r., opracowanie 
zbiorowe, GUS, Warszawa 2010, s. 1.

4 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2010 r..., s. 3.
5 J. Nollet, B. Martin, The Development of Group Purchasing: An Empirical Study in the Healthcare 

Sector, „Journal of Purchasing and Supply Management” 2003, Vol. 9, No. 1, s. 7.
6 B. Edelman, S. Jaffe, S.D. Kominers, To Groupon or Not to Groupon: The Profitability of Deep Di-

scounts, „Harvard Business School NOM Unit Working Paper” 2011, No. 11-063, s. 2.
7 B. Pekała, Zakupy grupowe. Know-how dla konsumentów, Firmin.pl, 2011, s. 2, http://firmin.pl/gui-

debooks/klient_internet.pdf/at_download/file.
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(maksymalnie 2–3 dni, standardowo doba), poczucie wyjątkowej okazji napędzanej odli-
czaniem czasu do zakończenia sprzedaży oraz odpowiednia praca copywriterów, którzy 
przedstawiają ofertę w niezwykle pozytywnym świetle. 

Kolejną ważną cechą modelu zakupów grupowych jest prezentacja oferty partnerów 
według lokalnych rynków, takie jak Warszawa, Wrocław, Kraków itd. Taka segmentacja 
pozwala na wygodę korzystania z usług partnera – klient nie musi daleko jechać, aby zreali-
zować otrzymany kupon. Ze względu na funkcjonowanie w Internecie i niematerialny cha-
rakter przetwarzania danych o popycie i podaży powyższa segregacja oferty partnerów nie 
powoduje większych problemów ani kosztów dla operatora serwisu zakupów grupowych. 

Na serwisach zakupów grupowych dominują usługi. Taki stan rzeczy podyktowany 
jest względami ekonomicznymi – przy usługach wartość dodana, a więc i marża, może sięg-
nąć wyższych poziomów. Tym samym jest przestrzeń do obniżek cen, nawet tak znaczących 
rozmiarów (> 50% ceny nominalnej). Poza tym z punktu widzenia partnerów świadczenie 
usług ma charakter powtarzalny, można więc przekształcić klienta zwabionego niską ceną 
w klienta lojalnego, który ceni sobie jakość świadczonych usług.

Model zakupów grupowych bazuje na współdziałaniu 3 grup podmiotów:
− operatora serwisu zakupów grupowych (np. Groupon, Gruper, FastDeal itd.),
− partnerów serwisu – przedsiębiorstw sprzedających usługi lub produkty, 
− klientów.
Każda z powyższych grup prezentuje odrębne motywacje do sprzedaży oferty w mo-

delu zakupów grupowych. Klienci podstawową korzyść widzą w nabyciu interesujących ich 
usług lub produktów po znacznie zredukowanej cenie. Co więcej, promocja dostępna jest 
praktycznie dla każdego, wystarczy zarejestrować się w serwisie zakupów grupowych. Nie 
trzeba spełniać żadnych dodatkowych warunków typu sprzedaż wiązana. Jedynym proble-
mem jest czasowe „wstrzelenie się” promocji w aktualne oczekiwania i potrzeby klienta. 

Dla operatora serwisu zakupu grupowych podstawową korzyścią jest prowizja uzys-
kiwana od partnerów. Przedsiębiorca oprócz niższej ceny za daną usługę musi jeszcze po-
kryć koszty prowizji. W zależności od operatora zakupów grupowych, z którym podejmie 
współpracę, prowizja waha się w granicach 10–50% ceny promocyjnej, uwidocznionej 
w serwisie zakupów. Serwis zakupów grupowych pełni też ważną funkcję z punktu widze-
nia konsumenta. Potwierdza, że oferowana usługa jest mimo drastycznej przeceny w pełni 
wartościowa8. Serwis żyruje też wiarygodność partnera w serwisie jako rzetelnego kontra-
henta w biznesie.

Dla partnera skorzystanie z usług serwisu zakupów grupowych wiąże się z dwoma 
celami: rozpropagowaniem własnej marki (cele reklamowe) oraz chęcią przyciągnięcia no-
wych klientów (cele sprzedażowe). Pierwszy cel polega na prezentacji własnej firmy i jej 
oferty wobec wielu potencjalnych klientów. Przykładowo, serwis lidera zakupów grupo-

8 A. Arabshahi, Undressing groupon: An analysis of the groupon business model, Ahmadali’s Blog, 
http://www.ahmadalia.com/download/Undressing-Groupon.pdf (18.01.2011).
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wych, firma Groupon.pl, był odwiedzany w listopadzie 2010 roku przez ponad 2,6 mln 
internautów9. Codzienny biuletyn w postaci newslettera dociera do kilkudziesięciu tysięcy 
odbiorców. Z kolei chęć przyciągnięcia nowych klientów wynika ze skierowania informacji 
o promocji do internautów, a nie dotychczasowych klientów. Dzięki takiej konstrukcji ofer-
ty promocyjnej jest szansa, że uda się przyciągnąć nową grupę klientów, którzy po przete-
stowaniu oferty partnera staną się długoterminowymi klientami. Nie zawsze propagowana 
wyżej odrębność dotychczasowych i nowych nabywców jest regułą, tak jak to przedstawia-
ją serwisy zakupów grupowych. Wśród internautów jest wiele osób dobrze sytuowanych, 
które jednakże polują na okazję zgodnie z regułą „po co przepłacać”. Pojawia się też pytanie 
o rentowność sprzedaży via serwisy zakupów grupowych10. Dla usługodawcy zostaje w naj-
lepszym razie 25% ceny nominalnej.

Model zakupów grupowych w dzisiejszej postaci podlega bardzo dynamicznemu 
wzrostowi. Lider tego segmentu rynku, Groupon.com, rozpoczął działalność w kwietniu 
2008 roku. W Polsce zakupy grupowe wystartowały 17 kwietnia 2010 roku, z chwilą uru-
chomienia serwisu Gruper.pl. Obecnie, według stanu z początku listopada 2011 roku, na 
polskim rynku działają 102 serwisy zakupów grupowych11. Najpopularniejsze są jednak 
4 serwisy posiadające następujący udział w rynku (mierzony wielkością przychodów)12:

− Groupon.pl – 76%,
− Gruper.pl – 14%,
− Mydeal.pl – 5%,
− Fastdeal.pl – 4%.
Badania oglądalności witryn internetowych przeprowadzone w maju 2011 wskazują, 

że cztery największe serwisy zakupów grupowych gromadzą ponad 8,3 mln użytkowni-
ków13. Na stronę groupon.pl weszło w maju 2011 ponad 4,6 mln internautów, serwis gruper.
pl odwiedziło ponad 1,5 mln internatów, zaś mydeal.pl odnotował ruch rzędu ponad 961 
tys. osób. 

Serwisy zakupów grupowych nie tylko powodują wzrost zainteresowania potencjal-
nych klientów, ale także poszerzają ofertę w znaczeniu asortymentowym (branżowym) oraz 
liczby obsługiwanych rynków. Do klasycznych usług kosmetycznych i gastronomicznych 
dołączane są kolejne branże, takie jak np. turystyczna, sklepy internetowe. Zasięg geogra-
ficzny analizowanych serwisów obejmuje kilkadziesiąt rynków lokalnych: Groupon – 39, 

9 H. Świerczewska, S. Pliszka, Zakupy grupowe w Polsce: serwisy, oferta, popularność wśród inter-
nautów, PBI, Warszawa 2011, s. 12, http://www.pbi.org.pl/index.php/ida/42/?getFile=50:0.

10 U.M. Dholakia, How Effective are Groupon Promotions for Businesses?, Social Science Research 
Network, http://ssrn.com/abstract=1696327 (28.09.2010); D. Grewal i in., Innovations in Retail Pricing and 
Promotions, „Journal of Retailing” 2011, Vol. 1, s. 47.

11 Liczymy wszystkie portale zakupów grupowych w Polsce!, GoDealla, http://www.godealla.pl/blog/
ciekawostki-ze-swiata-zakupow-grupowych-w-polsce-i-na-swiecie-cz-1/ (2.11.2011).

12 M. Wiśniewska, Rozwój i znacznie rynku zakupów grupowych w Polsce, GoDealla, http://www.gode-
alla.pl/blog/czesc-i-rozwoj-i-znacznie-rynku-zakupow-grupowych-w-polsce/ (20.10.2011).

13 Ibidem.
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Gruper – 39, Mydeal – 12, Fastdeal – 4214. Oznacza to, że model zakupów grupowych wy-
szedł poza miasta wojewódzkie i rozprzestrzenia się w kierunku średniej wielkości miast.

Jak wspomniano, kilka milionów polskich internautów śledzi promocje ukazujące 
się w serwisach zakupów grupowych. Z punktu widzenia partnerów ważne jest określenie 
charakterystyki klientów ww. serwisów. Zgodnie z badaniami Megapanel PBI/GEMIUS 
przeprowadzonymi w październiku 2010 roku demografia klientów przedstawia się nastę-
pująco15:

1. Struktura wiekowa: 6% osoby w wieku 7–14 lat, 29% osoby w wieku 15–24 lat, 
29% osoby w wieku 25–34 lat, 17% osoby w wieku 35–44 lat, 10% osoby pomiędzy 
45 a 54 rokiem życia i 9% osoby powyżej 55 roku życia.

2. Płeć: 59% kobiety, 41% mężczyźni.
3. Wielkość miejscowości użytkowników serwisów zakupów grupowych: 31% wieś, 

20% miasto do 50 tys. mieszkańców, 16% miasto o liczbie mieszkańców między 
50 a 200 tys. osób, 13% miasto 200–500 tys. oraz 20% miasto powyżej 500 tys. 
mieszkańców.

Ze stron serwisów zakupów grupowych korzystają przede wszystkim internauci w wie-
ku 15–34 lat. Wśród potencjalnych klientów przeważają kobiety, co wiąże się z dotychcza-
sową strukturą branżową oferty, jednakże należy spodziewać się wyrównania analizowa-
nych proporcji. Rozkład miejsca korzystania z serwisów wydaje się w miarę równomierny. 
Jedynym zaskoczeniem jest 31% udział mieszkańców najmniejszych miejscowości. 

3.  Studium przypadku – zakupy grupowe w mikroprzedsiębiorstwie

Usługi organizatorów zakupów grupowych dynamicznie się rozwijają, rośnie chęć 
wykorzystania analizowanego modelu sprzedaży i promocji przez przedsiębiorców. We-
dług danych serwisu Gruper.pl, co miesiąc współpracą zainteresowanych jest średnio 1300 
firm16. Powstaje jednak pytanie, jak praktycznie wygląda współpraca na linii serwis zaku-
pów grupowych – partner biznesowy. Analizowany dalej przypadek przedstawia parame-
try i warunki współdziałania pomiędzy jednoosobową firmą fryzjerską z Łodzi a liderem 
zakupów grupowych17.

Na początku 2011 roku fryzjer z doświadczeniem postanowił otworzyć salon fry-
zjerski. Wcześniej prowadził już znany w Łodzi zakład fryzjerski, w którym czesał także 
gwiazdy (Katarzynę Figurę, Justynę Steczkowską). Nowo otwierany salon fryzjerski wy-

14 P. Kusiciel, Cała prawda o zakupach grupowych, cz. II: kupony w praktyce, http://di.com.pl/news/
34563,0,Cala_prawda_o_zakupach_grupowych_cz_II_kupony_w_praktyce.html (16.11.2011).

15 H. Świerczewska, S. Pliszka, op.cit., s. 18, 19.
16 A. Jadczak, Gruper chwali się, że jego klienci oszczędzili 100 milionów złotych, http://www.inter-

netstandard.pl/news/375022/Gruper.chwali.sie.ze.jego.klienci.oszczedzili.100.milionow.zlotych.html 
(15.09.2011).

17 Studium przypadku opracowano na podstawie: A. Urazińska, Przyszedł Groupon do fryzjera. Po-
strzyżyny, „Gazeta Wyborcza” 2011, 6 maja, s. 16; A. Urazińska, I znów przychodzi Groupon do fryzjera. 
I mówi ciii, 15.05.2011. 
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maga odpowiedniej promocji i na tej kanwie pojawiło się zainteresowanie skorzystaniem 
z oferty serwisów grupowych. Fryzjera odwiedziła przedstawicielka serwisu, która prze-
konała przedsiębiorcę do idei zakupów grupowych. Oferta salonu fryzjerskiego składa się 
z następujących elementów:

− usługi obejmowały mycie, strzyżenie, naturalną stylizację oraz refleksy,
− cena standardowa ww. usługi wynosiła 70 zł, zaś cena promocyjna wyświetlana 

w serwisie opiewała na 29 zł,
− w serwisie prezentowane były informacje na temat czesanych przez fryzjera ce-

lebrytów, jak również pogrubioną czcionką zaznaczono, że fryzjer usługi będzie 
świadczył osobiście,

− termin zrealizowania usługi i skorzystania z promocji został określony na pół roku 
od momentu zakończenia promocji,

− czas sprzedaży, tj. prezentacji oferty fryzjera w serwisie, ustalono na dwie doby,
− nie określono limitów przeznaczonych do sprzedaży kuponów,
− oferta miała dotrzeć do co najmniej 10 000 łodzianek.
Przygotowaną według powyższych ustaleń ofertę fryzjera zaczęto wyświetlać w ser-

wisie o północy 23 lutego 2011 roku. Już w pierwszych 5 minutach kupon uprawniający 
do zniżki zakupiły 3 klientki. W południe następnego dnia, około godziny 15, na zakup 
zdecydowało się 700 klientek. Wieczorem wielkość sprzedaży osiągnęła 1400 kuponów. 
Przedsiębiorca zaczął reagować, gdy stwierdził, że jego moce przerobowe są zbyt szczupłe, 
aby obsłużyć taką rzeszę klientek. W rezultacie serwis przedłużył czas realizacji kupo-
nów do 1 roku od daty sprzedaży, jak również zamknął sprzedaż po upływie jednej doby 
od rozpoczęcia. Ostatecznie wizytę w salonie fryzjerskim zakupiło 1626 osób. Klientki 
zapłaciły serwisowi 29 zł za usługi fryzjerskie, z czego fryzjer otrzymał około 10 zł za 
jednego klienta. Fryzjer otrzyma więc z serwisu 16 260 zł, zaś serwis w formie prowizji 
zatrzyma 30 894 zł. Prezentowane rozliczenie ma charakter wstępny, bo nie uwzględnia 
niemożliwych do przewidzenia ewentualnych zwrotów kuponów, a więc i w konsekwencji 
mniejszych przychodów.

Po skończonej kampanii fryzjer podjął działania organizacyjne, aby obsłużyć nowy 
strumień klientek. Wydłużył dzień pracy – zakład jest czynny od 7 do 22. Zakupił automa-
tyczną sekretarkę i zainstalował dodatkową linię telefoniczną dla „grupowych” klientek. 
Jednakże działania te mają charakter połowiczny, ponieważ maksymalna dzienna liczba 
obsłużonych klientów wynosi 10 osób. W konsekwencji pojawiły się narzekania nowych 
klientek publikowane na forach internetowych. O ile wcześniej fryzjer cieszył się renomą, 
po kampanii w serwisie zakupów grupowych pojawiły się liczne negatywne komentarze18. 
Zareagował też serwis zakupów grupowych, który wysłał do wszystkich klientek e-mail 
z informacją, dlaczego trzeba tak długo czekać na wizytę w salonie, jak również z potwier-

18 Budny Hair Design, http://lodz.naszemiasto.pl/kontakty_adresy/71809,budny-hair-design,7,id,t,n.
html#recenzje-formularz#skomentuj (5.04.2011).
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dzeniem, że wszyscy nabywcy mogą otrzymać zwrot wpłaconych środków w zamian za 
rezygnację z usługi. Zaproponował też przedsiębiorcy, że następną kampanię promocyjną 
przeprowadzi bez prowizji.

4.  Przesłanki efektywności stosowania modelu zakupów grupowych 
w mikroprzedsiębiorstwach

Znajomość realiów funkcjonowania zakupów grupowych oraz przytoczone studium 
przypadku skłaniają do zastanowienia się nad warunkami współpracy przedsiębiorców i or-
ganizatorów zakupów grupowych. Warunki te można ująć następująco:

− taka sama jakość obsługi i realizacji kuponu jak dotychczasowych klientów w miej-
sce traktowania „grupowego” klienta jako jednorazowego łowcę okazji,

− odpowiednie przygotowanie organizacyjne, zgodne z możliwościami firmy, 
− odpowiednie przygotowanie psychiczne na pojawienie się w jednym momencie po-

tężnych strumieni klientów w firmie,
− przemyślenie parametrów kampanii w serwisie zakupów grupowych pod kątem 

możliwości realizacji, specyfiki funkcjonowania, konkurencji, reputacji itp. Para-
metry kampanii, które należy uwzględnić, to m.in. czas realizacji kuponów, ich 
liczba, procent oferowanej zniżki, długość współpracy z serwisem i liczba poten-
cjalnych kampanii, odpowiedzialność za niewykonanie usługi i umowne zabezpie-
czenie finansowe,

− należy zastanowić się nad zaoferowaniem usług o charakterze uzupełniającym 
w stosunku do standardowej oferty, np. usług mniej popularnych, wyczerpujących 
się, świadczonych poza sezonem.

Spełnienie powyższych warunków umożliwia korzystną współpracę dla każdej ze 
stron: klient otrzymuje towar ze znacznie zredukowaną ceną, organizator zakupów gru-
powych inkasuje prowizję, a partner może zwiększyć sprzedaż w segmentach przez siebie 
zaplanowanych, jak również cieszyć się większą rozpoznawalnością marki. Badania prze-
prowadzone na losowo wybranej próbie 97 polskich przedsiębiorców, którzy skorzystali 
z usług serwisów zakupów grupowych, wskazują, że oceniają oni w większości pozytyw-
nie efekty tego typu kampanii. 72% badanych partnerów potwierdziło chęć ponownego 
skorzystania z usług serwisu zakupów grupowych19. Przeciwnego zdania było 21% przed-
siębiorców. Na pytanie – czy taka forma promocji jest bardziej efektywna niż te wykorzy-
stywane wcześniej (np. prasa, radio, ulotki) – pozytywnie odpowiedziało 63% partnerów, 
negatywnie 20%. 

Więcej światła na kluczowe czynniki powodujące, że kampania w serwisach zakupów 
grupowych jest dla partnera zyskowna, rzuca badanie przeprowadzone przez U.M. Dhola-
kia. Spośród przebadanych 150 firm amerykańskich firm korzystających z modelu zaku-

19 Co polscy przedsiębiorcy myślą o zakupach grupowych?, GoDealla, http://www.godealla.pl/blog/co-
polscy-przedsiebiorcy-mysla-o-zakupach-grupowych-raport-i-infografika/ (26.05.2011).
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pów grupowych 66% stwierdziło, że uczestnictwo w kampanii na serwisie zakupów gru-
powych jest zyskowne dla firmy20. Jednocześnie na podstawie analizy statystycznej autor 
wyodrębnił kluczowe przesłanki zyskowności kampanii via serwis zakupów grupowych. 
Należą do nich21:

− odpowiednie przygotowanie i zadowolenie pracowników w związku z kampanią 
zakupów grupowych,

− umiejętność pozyskania rzeczywiście nowych grup klientów.
Pierwszy z przytoczonych czynników ma fundamentalne, aczkolwiek na polskim 

gruncie niedoceniane znaczenie. Klient grupowy rzadko wydaje więcej niż wartość ku-
ponu, rzadko zostawia napiwki. Pojawienie się relatywnie dużej grupy nowych klientów 
wprowadza perturbacje w organizacji procesu świadczenia usługi. Dlatego tak ważne jest 
przygotowanie pracowników na falę „grupowych” klientów. Przygotowanie to powinno 
przybrać także formy odpowiedniego systemu płacowego (motywacyjnego). Powyższe 
uwagi odnoszą się również do mikroprzedsiębiorcy, w przypadku gdy nie ma zatrudnio-
nych pracowników.

Umiejętność pozyskania rzeczywiście nowych grup klientów wiąże się z odpowied-
nim zaprojektowaniem parametrów oferty, zgodnie z przedstawionymi wyżej warunkami 
współpracy partnera – operatora zakupów grupowych.

Specyfika zakupów grupowych wskazuje korzyści dla mikropodmiotów pozostające 
w związku z użyciem modelu zakupów grupowych. Wśród czynników cennych dla niewiel-
kich przedsiębiorstw wymienić należy:

− oferta firmy skierowana jest do rzeczywiście zainteresowanych klientów z danego 
terenu i o danych zainteresowaniach, występuje silne skorelowanie klienta z ofertą 
firmy,

− reklama jest skierowana do szerokiego audytorium, koszty porównywalnej kampa-
nii za pomocą innych środków byłyby ponad możliwości mikropodmiotu,

− płatność za sprzedane kupony trafia na konto przedsiębiorcy z góry, po zakończo-
nej sprzedaży, ale przed realizacją wszystkich kuponów; przychodów z niezreali-
zowanych kuponów nie trzeba zwracać,

− reklama ma charakter mierzalny – można bezpośrednio porównać nakłady i przy-
chody z jej tytułu,

− długa historia funkcjonowania nie jest warunkiem skorzystania z modelu zakupów 
grupowych, wchodzą w grę także początkowe stadia rozwoju firmy.

20 U.M. Dholakia, How Effective are Groupon Promotions for Businesses?, Social Science Research 
Network, http://ssrn.com/abstract=1696327 (28.09.2010)

21 Ibidem, s. 7.
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Podsumowanie

Analiza mocnych i słabych stron modelu zakupów grupowych wskazuje, że jest to 
model sprzedaży i promocji obwarowany wieloma ograniczeniami. Zaprezentowane wyni-
ki badań, jak również przytoczone studium przypadku przekonują, że podstawową bolącz-
ką jest kwestia zyskowności sprzedaży w prezentowanym modelu. Aby określić efektyw-
ność zastosowania zakupów grupowych, przedsiębiorca powinien dogłębnie przemyśleć 
koncepcję zakupów grupowych, przeanalizować cele związane z kampanią w serwisach 
zakupów grupowych oraz odpowiednio przygotować ofertę pod kątem organizacyjnym, 
finansowym, logistycznym i psychologicznym.

Model zakupów grupowych cały czas dynamicznie się rozwija. Powstaje jednak pyta-
nie, czy jest to długofalowy trend, czy klienci nie znudzą się taką formą prezentacji oferty, 
a przedsiębiorcy stwierdzą nieopłacalność korzystania z tego typu serwisów. Wydaje się, 
że analizowany model z czasem przestanie być w centrum uwagi, że straci na znaczeniu. 
Jednakże działania dostosowawcze organizatorów powinny przedłużyć żywotność modelu, 
zaś wrażliwość na poziom cen pozostanie cechą wielu segmentów konsumentów.

Należy poddać krytyce założenie, że klienci korzystający z zakupów grupowych są 
rozłącznym zbiorem klientów dotychczas nieobsługiwanym przez danego partnera. Takie 
założenie w dobie nasycenia dostępem do Internetu jest założeniem naiwnym, które nie 
znajduje potwierdzenia w praktyce gospodarczej.

USEFULNESS OF DEAL-OF-THE-DAY WEBSITES FOR MICRO-ENTERPRISES

Summary

Internet Group Purchasing service is offering customers a substantial discount (in excess of 
50% of the regular price of the product), valid only if a certain minimum number of clients purchase 
the deal. Although the analyzed model operates on the Internet, is focused on local communities and 
local businesses. This raises the research problem: what is the usefulness of Internet Group Purchas-
ing model for micro-enterprises, which constitute the core businesses in local markets.

Analysis of strengths and weaknesses of group purchasing model indicates that it is the model 
that should be used by micro-enterprises after a careful consideration of the organizational, legal, 
financial, psychological aspects.

Translated by Mirosław Moroz
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