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Wstęp 

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, po-

dobnie jak w krajach wysoko rozwiniętych odgrywa ważną rolę  

w gospodarce. Przede wszystkim stanowi źródło dochodów budżetu 

państwa i budżetu gmin, bierze udział w tworzeniu produktu krajowe-

go brutto, tworzy nowe miejsca pracy, przyczynia się do kreowania 

zmian społecznych i funkcjonalnych obszaru, na którym działają 

przedsiębiorstwa (regionu, województwa, gminy) oraz wpływa na 

innowacyjność gospodarki. Biorąc pod uwagę dotychczasowe osią-

gnięcia małej i średniej przedsiębiorczości oraz dalsze perspektywy 

rozwoju tego sektora, jest to praktycznie jedyna szansa zwiększenia 

zatrudnienia, eksportu oraz skutecznego konkurowania polskiej go-

spodarki na rynku europejskim i światowym. 

Przedmiotem analiz, ocen i konkluzji zawartych w opracowa-

niach wchodzących w skład niniejszego czasopisma są szeroko rozu-

miane warunki działania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

oraz czynników oddziałujących na te warunki. 

Treść artykułów w czasopiśmie „Marketing i Zarządzanie” to 

prezentacja dorobku naukowego pracowników wyższych uczelni pol-

skich oraz uczelni niemieckiej z Berlina. 

Czasopismo składa się z dwóch części: 

– strategie tworzenia i rozwoju mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw, 

– finansowanie działalności mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw. 

Autorzy ujmują omawiane zagadnienia bardzo różnorodnie, co 

przyczynia się do tego, że prezentowana publikacja może być przy-

datna szerokiemu gronu odbiorców – dowodzi to także indywidualne-

go i wielowątkowego podejścia do poruszanej problematyki. 

W imieniu Redaktorów składam podziękowanie wszystkim Au-

torom artykułów za podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych 

opracowań naukowych, wzbogacających wiedzę w zakresie rozwoju 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Serdeczne podziękowania dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczo-

ści za otrzymane wsparcie, które pozwoliło na wydanie publikacji. 

 

 

Dariusz Pauch 
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Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw  
do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce1 

Kody JEL: K00, K22, K23 

Słowa kluczowe: mikroprzedsiębiorstwa, metodyka myślenia sieciowego, zielone 
zamówienia publiczne 

Streszczenie. W niniejszym artykule, wykorzystując wyniki badań własnych oraz 

metodykę myślenia sieciowego autorstwa P. Gomeza, G. Probsta oraz H. Ulricha, 

podjęto próbę wyodrębnienia oraz diagnozy kluczowych czynników wpływających 
na dostęp mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Pol-

sce. W celu prawidłowej ich identyfikacji w artykule przyjęto punkt widzenia mi-

kroprzedsiębiorcy.  

Wprowadzenie 

Zielone zamówienia publiczne (GPP) definiuje się jako proces, w któ-

rym władze publiczne starają się pozyskiwać dostawy, usługi i roboty bu-

dowlane, wykazujące się zredukowanym wpływem na środowisko naturalne 

w całym cyklu ich życia w przeciwieństwie do pozyskiwania dostaw, usług  

i robót budowlanych o tym samym przeznaczeniu – kupowanych w alterna-

                                                             
1 Niniejszy tytuł nawiązuje do problematyki podjętej w ramach konferencji Mikrofirma 2013 
oraz Mikrofirma 2014 wskazującej na kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do 
rynku zamówień publicznych oraz rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. 
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tywnym przypadku (Komunikat KE, 2008). Ten rodzaj zamówień publicz-

nych jest instrumentem dobrowolnie stosowanym w krajach Unii Europej-

skiej, a władze publiczne poszczególnych państw same decydują o poziomie 

jego implementacji. Celem zielonych zamówień publicznych jest osiągnięcie 

w możliwie jak najszerszym zakresie uwzględniania aspektów środowisko-

wych w procedurach przetargowych. 

Zielone zamówienia publiczne mogą być także jednym z głównych 

źródeł rozwoju innowacji, zapewniając przemysłowi dostarczenie realnych 

zachęt dla rozwoju ekologicznych produktów i usług, szczególnie w tych 

sektorach, w których nabywcy publiczni mają duży udział w rynku (budow-

nictwo, ochrona zdrowia, transport publiczny). W przypadku wzięcia pod 

uwagę całego cyklu życia produktu ten rodzaj zamówień może generować 

także dla władz publicznych wymierne oszczędności finansowe. 

Komisja Europejska zidentyfikowała dziesięć sektorów priorytetowych 

wdrażania ekologicznych zamówień publicznych. Należą do nich: budow-

nictwo, usługi gastronomiczne i cateringowe, transport i usługi transportowe, 

energetyka, urządzenia biurowe i komputery, odzież, uniformy i inne wyro-

by włókiennicze, papier i usługi drukarskie, meble, środki czyszczące i usłu-

gi sprzątania, a także sprzęt wykorzystywany w służbie zdrowia. Wyboru 

tych sektorów dokonano na podstawie oferowanych możliwości poprawy 

stanu środowiska naturalnego, wpływu na stronę podażową, wydatków fi-

nansowych, istnienia kryteriów służących do ich wyboru, wydajności eko-

nomicznej, dostępności odpowiednich produktów, a także przykładu dla 

konsumentów prywatnych i korporacyjnych (Komunikat KE, 2008). 

Pomimo zalet zielonych zamówień publicznych zakres ich wykorzysta-

nia w Polsce jest znacznie mniejszy niż w większości krajów Unii Europej-

skiej. Obecnie w Polsce kryteria środowiskowe stosuje się tylko w nieco 

ponad 10% zamówień publicznych
2
. Niestety brakuje danych odnośnie do 

wykorzystania tego rodzaju zamówień wśród najmniejszych przedsię-

biorstw, aczkolwiek lista priorytetowych sektorów wyodrębnionych przez 

Komisję Europejską pozwala przypuszczać, że mają one duże szanse i moż-

liwości, aby skutecznie wpisać się w rynek zielonych zamówień publicz-

nych. 

Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie oraz przeanalizowanie 

czynników warunkujących szerszy dostęp mikroprzedsiębiorców do rynku 

zielonych zamówień publicznych. W związku z tym posłużono się wynikami 

badań własnych i prowadzonymi przez innych badaczy, a także wykorzysta-

no metodykę myślenia sieciowego opartą na teorii systemów. W związku  

                                                             
2 http://www.brief.pl/artykul,1167,po_co_nam_zielone_zamowienia_publiczne.html (24.11.2015). 
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z tym, że istotą metodyki jest spojrzenie na problem z różnych punktów 

widzenia, analizy czynników dokonano w grupie studentów studiów pody-

plomowych Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
3
. Aby 

prawidłowo zidentyfikować kluczowe czynniki ułatwiające dostęp do rynku 

zielonych zamówień publicznych, przyjęto punkt widzenia mikroprzedsię-

biorców. Z punktu widzenia problematyki podjętej w niniejszym artykule  

w analizie pominięto aspekt czasu związany z oddziaływaniem czynników  

w sieci. Aby zawęzić obszar analizy, na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto, 

że liczba czynników w sieci nie przekroczy piętnastu. 

Analiza stanu istniejącego 

Rynek zamówień publicznych stanowi jeden z największych rynków  

w skali całej polskiej gospodarki narodowej stanowiąc system powiązań 

wielu elementów, za pomocą których może on ciągle się rozwijać. Jednym  

z jego podsystemów jest rynek zielonych zamówień publicznych, co deter-

minuje wybór metodyki myślenia sieciowego, związanej z poszukiwaniem 

kluczowych czynników dostępu mikroprzedsiębiorstw do tego rynku i ma 

swój rodowód w teorii systemów.  

Metodyka myślenia sieciowego składa się z sześciu wzajemnie ze sobą 

powiązanych faz, które nie mają charakteru sekwencyjnego, dzięki czemu 

możliwy jest powrót do wcześniej zrealizowanej fazy lub przechodzenie 

przez nią kilkakrotnie. Do faz tych należą: ustalenie celów i modelowanie 

sytuacji problemowej, analiza oddziaływań, ujęcie i interpretacja możliwości 

zmian sytuacji, objaśnienie możliwości kierowania, planowanie strategii  

i działań, wprowadzenie rozwiązania problemu w życie (Ulrich, Probst, 

1990).    

Po realizacji pierwszej fazy, a więc ustaleniu celu badania oraz określe-

niu sytuacji problemowej należy stworzyć sieć powiązań pomiędzy czynni-

kami wpływającymi na zdefiniowany problem oraz przeprowadzić analizę 

ich wzajemnych oddziaływań. Bardzo istotny jest też wybór czynnika znaj-

dującego się w centrum sieci, którą należy budować w stosunku do tego 

czynnika. Ze względu na problematykę niniejszego artykułu zdecydowano, 

że czynnikiem tym będzie dostęp mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych 

zamówień publicznych. Po dyskusji w grupie ekspertów przyjęto, że będą  

z nim związane następujące elementy sieci: popyt, Unia Europejska, przy-

                                                             
3 Grupa ta składała się z 17 osób, wśród których znajdowali się zarówno Zamawiający, jak  
i Wykonawcy reprezentujący bardzo zróżnicowane sektory, np. budowlany, odzieżowy, 
meblarski, transportowy. W grupie znajdowały się także osoby niezwiązane z rynkiem zamó-
wień publicznych (m.in. audytorzy, handlowcy), dzięki czemu zgodnie z zasadami metodyki 
uzyskano różne punkty widzenia na rozpatrywany problem. 
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jazne prawo, branża, innowacje i ekoinnowacje, kapitał ludzki, podatki, 

koszty pracy, szara strefa, certyfikaty i atesty, mentalność zamawiających, 

technologie środowiskowe, konkurencyjność przedsiębiorstw, polityka fir-

my. Sieć zależności między wymienionymi czynnikami przedstawiono na 

rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Sieć zależności wpływających na dostęp mikroprzedsiębiorstw do rynku 
zielonych zamówień publicznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Analiza oddziaływań między wymienionymi na rysunku 1 czynnikami 

obejmować powinna ich rodzaj oraz intensywność. Jeśli chodzi o rodzaj to 

odpowiadają mu kierunki strzałek wskazujące na oddziaływania jednokie-

runkowe oraz dwukierunkowe. Intensywność natomiast przedstawiono  

w tabeli 1, czyli tzw. macierzy intensywności. Przyjęto w niej, że intensyw-

ności 0 odpowiada brak oddziaływania, natomiast 3 – bardzo silne oddzia-

ływanie. Zarówno analiza rodzaju, jak i intensywności oddziaływania prze-

prowadzona została w gronie 17 ekspertów uczestniczących przy budowie 

sieci. 

Po zsumowaniu aktywności i pasywności czynników należy określić, 

które z grona czynników przedstawionych w sieci należą do: 
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nych zamówień 
publicznych 

Popyt  

Przyjazne 

prawo 

Innowacje 

i ekoinno-

wacje 

Szara 

strefa 

Konkuren-

cyjność 

przedsię-

biorstw 

Kapitał 

ludzki 

Koszty 

pracy 

Technologie 

środowi-

skowe 

Polityka 

firmy 

Unia 

Euro-
pejska 

Podatki 
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– aktywnych, czyli takich, które bardzo mocno wpływają na inne 

czynniki same jednak praktycznie nie podlegając wpływom, 

– krytycznych, czyli takich, które mocno wpływają na inne czynniki, 

natomiast same również podlegają podobnym wpływom, 

– pasywnych, czyli takich, które słabo oddziałują na inne czynniki, 

niemniej jednak same podlegają silnym wpływom, 

– leniwych, czyli takich, które zarówno słabo oddziałują na inne czyn-

niki jak i same podlegają słabym wpływom. 

Tabela 1 

Macierz wpływów 

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

A 

1. 
Dostęp mikro-
firm do GPP 

X 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 9 

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

3. Koszty pracy 2 0 X 2 2 0 0 3 0 0 0 2 1 2 0 14 

4. 
Innowacje  

i ekoinnowacje 
2 2 1 X 0 0 2 0 2 0 2 0 3 1 0 15 

5. Podatki 0 2 3 0 X 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 11 

6. 
Mentalność 

zamawiających 
3 0 0 3 0 X 0 0 2 0 1 0 0 0 0 9 

7. Branża 2 1 0 2 0 0 X 0 2 0 1 0 2 1 0 11 

8. Szara strefa 1 0 2 0 3 0 1 X 0 0 0 2 2 0 0 11 

9. 
Certyfikaty  

i atesty 
2 1 0 0 0 0 0 0 X 0 1 0 2 0 0 6 

10. 
Unia Europej-

ska 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 X 0 0 2 0 1 4 

11. 
Technologie 

środowiskowe 
1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 X 0 1 0 0 7 

12. Kapitał ludzki 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 2 X 2 2 0 14 

13. 
Konkurencyj-
ność przeds. 

1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 X 2 0 10 

14. Polityka firmy 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 X 0 8 

15. 
Przyjazne 

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

 Suma P 22 10 14 12 8 1 9 11 12 0 12 4 25 14 1  

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawiona w tabeli 1 macierz wpływów jest punktem wyjścia dla 

opracowania mapy intensywności, która jednoznacznie pozwala przypisać 

wymienione w niej czynniki do jednej z czterech opisanych grup. Pozwala 

jednocześnie zidentyfikować, które czynniki pełnić mogą kluczową rolę  

z punktu widzenia dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamó-
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wień publicznych. Tworząc mapę intensywności niezwykle ważne jest po-

prowadzenie granicy podziału między czynnikami. W niniejszej analizie 

przyjęto, że linie podziału będą przebiegać w miejscach, które powstają  

w wyniku podzielenia maksymalnej wartości A oraz P przez 2. Uzyskane  

w ten sposób wartości to A = 7,5 oraz P = 12,5. Mapę intensywności przed-

stawiono na rysunku 2. 

Z mapy intensywności wynika, że kluczowymi czynnikami dostępu 

mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych są: men-

talność zamawiających (6), szara strefa (8), branża (7), podatki (5), popyt 

(2), kapitał ludzki (12), przyjazne prawo (15), innowacje i ekoinnowacje (4). 

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

mikrofirmy, a które pozostają poza jego możliwościami. Czynnikami kiero-

walnymi są innowacje i ekoinnowacje oraz kapitał ludzki. 

To właśnie na te dwa czynniki mikroprzedsiębiorcy powinni zwrócić 

szczególną uwagę w procesie poszukiwania determinant dostępu do rynku 

zamówień publicznych. Kapitał ludzki daje przedsiębiorstwu możliwość 

skutecznego konkurowania oraz zapewnia możliwości wygrywania ekolo-

gicznych przetargów, natomiast innowacje i ekoinnowacje (Carley, Spapens, 

2010)
4
 powodują, że firma staje się bardziej konkurencyjna i potrafi dopa-

sować się do kryteriów prośrodowiskowych generowanych przez zamawia-

jących. 

 
Rysunek 2. Mapa intensywności 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                             
4 P. James definiuje ekoinnnowacje jako nowy produkt lub proces, który zapewnia wartość 
dla klienta i dla biznesu oraz jednocześnie znacząco obniża negatywny wpływ na środowisko. 
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Z mapy intensywności wynika także duża rola państwa w ułatwianiu 

dostępu do rynku zielonych zamówień publicznych najmniejszym podmio-

tom. Warto również zauważyć, że z czynników krytycznych, znajdujących 

się na mapie intensywności, sterowalnym o dość istotnym znaczeniu są 

koszty pracy (3). Czynnik ten trudno jednak poddać gruntownej analizie, 

gdyż dotyczy bardzo złożonego problemu i jego zastosowanie może w rów-

nym stopniu wywołać pozytywne co negatywne skutki. Warto jednak 

wspomnieć, że oszczędzanie w związku z zatrudnianiem profesjonalnej  

i dobrze wykształconej kadry może doprowadzić do niekorzystnych zjawisk 

dotyczących przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargo-

wych, w tym doprowadzić do występowania zjawisk korupcyjnych. Warto 

więc analizując koszty pracy w podmiocie udzielającym zamówień publicz-

nych zachować szczególną ostrożność, ponieważ skutki wykorzystania tego 

czynnika mogą być trudne do przewidzenia. 

Trzecia faza metodyki myślenia sieciowego zakłada konieczność prze-

prowadzenia interpretacji możliwości zmian sytuacji w odniesieniu do klu-

czowych czynników otrzymanych w poprzednich etapach. W tym celu warto 

wykorzystać metodę scenariuszową opartą na założeniu, że przyszłych zda-

rzeń nie da się przewidzieć ze stuprocentową pewnością, w związku z tym 

należy przewidzieć i opracować różne scenariusze rozwoju obecnej sytuacji 

(Gierszewska, Romanowska, 2004). Scenariusze optymistyczny, pesymi-

styczny i prawdopodobny przedstawiono w tabeli 2. 

Opisane scenariusze rozwoju pomagają lepiej zrozumieć istotę czynni-

ków wpływających na dostęp mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych 

zamówień publicznych. 

W kolejnej fazie metodyki myślenia sieciowego należy objaśnić moż-

liwość kierowania zmianą. Warto w tym celu zastosować model opisany 

przez G. Klimarczyka, M. Masadyńskiego oraz M. Wyrwicką (2009),  

w którym uwzględnia się czynniki sterowalne oraz niesterowalne przez de-

cydenta, sprzężenia zwrotne i wyprzedzające oraz indykatory (lub wskaźniki 

wczesnego ostrzegania). Punktem odniesienia we wspomnianym modelu jest 

mikroprzedsiębiorstwo i jego dostęp do zielonych zamówień publicznych.  

Model kierowania zmianą w celu zwiększania dostępu mikroprzedsię-

biorstw do rynku zielonych zamówień publicznych przedstawiono na rysun-

ku 3. 

Szczególną rolę w modelu kierowania pełnią indykatory, gdyż pomaga-

ją decydentom podjąć odpowiednią strategię działania w sytuacji niepożąda-

nych zmian. W przypadku przedstawionego modelu, ich spadek powinien 
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skutkować podjęciem działań zaradczych, zmierzających do poprawy funk-

cjonowania całego systemu. 

Tabela 2 

Scenariusze rozwoju kluczowych czynników dostępu mikroprzedsiębiorstw do 

rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce 

Czynniki 
Scenariusz 

optymistyczny pesymistyczny prawdopodobny 

In
n
o
w

ac
je

 i
 e

k
o
in

n
o
w

ac
je

 

przez szerokie wykorzy-
stanie tzw. nowego podej-
ścia do zamówień pu-
blicznych opartego na 
polityce innowacyjnej 

zamawiającego, powsta-
wać będzie coraz więcej 
proekologicznych orygi-
nalnych rozwiązań gene-
rowanych głównie przez 
mikroprzedsiębiorstwa 

zamawiający wykorzy-
stując utarte schematy 
działania nie będą 
dopuszczali do przetar-
gów innowacyjnych 

mikroprzedsiębiorstw i 
nadal zamiast kryte-
rium innowacyjności 
przyjmować będą do 
oceny najniższą cenę 

mikroprzedsiębiorstwa, 
jak dotychczas, tylko 
sporadycznie będą 
uczestniczyć w procedu-
rach przetargowych 

dotyczących wykorzy-
stania innowacji i ekoin-
nowacji; większość 
przetargów wygrywać 
będą głównie duże 
przedsiębiorstwa 

K
ap

it
ał

 l
u
d
zk

i 

dzięki przemyślanej poli-

tyce kierownika komórki 
ds. zamówień publicznych 
zatrudniani będą pracow-
nicy z dużymi zasobami 
wiedzy fachowej, do-
świadczenia i umiejętno-
ści, co przekładać się 
będzie na bardzo sku-
teczną implementację 

dyrektyw UE w świado-
mym stosowaniu przepi-
sów dotyczących zielo-
nych zamówień publicz-
nych i zlecania zamówień 
mikroprzedsiębiorstwom 

do komórki zamówień 

publicznych trafiać 
będą pracownicy o 
małym doświadczeniu 
praktycznym i niewiel-
kiej wiedzy na temat 
wykorzystania proce-
dur przetargowych w 
inicjowaniu „zielonych 
przetargów”, co spo-

woduje  dalsze zmniej-
szanie odsetka proce-
dur, w których wyko-
rzystuje się proekolo-
giczne zamówienia i 
udziału w przetargach 
najmniejszych podmio-
tów 

pracownicy odpowie-

dzialni za przeprowa-
dzanie przetargów pu-
blicznych będą w dal-
szym ciągu kierować się 
głównie standardami w 
wyborze najkorzystniej-
szej oferty z rzadka 
stosując dyrektywy 
proekologicznych pro-

cedur; dzięki temu odse-
tek zielonych zamówień 
publicznych będzie 
bardzo powoli się 
zwiększał 

Źródło: opracowanie własne. 

Z punktu widzenia wspomnianej poprawy należy zgodnie z metodyką 

myślenia sieciowego opracować propozycję działań. W związku z charakte-

rem czynników znajdujących się w modelu działania, warto podzielić je na 

związane z postawą mikroprzedsiębiorstw i polityką państwa. 

Z punktu widzenia mikroprzedsiębiorstwa obydwa czynniki sterowalne 

są ze sobą ściśle związane. Brak wiedzy, umiejętności i doświadczenia skut-

kuje najczęściej niestarannie przygotowaną ofertą, a co za tym idzie brakiem 

szans w postępowaniu dotyczącym przygotowania oferty na innowacyjny 
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przedmiot zamówienia. Istniejąca praktyka w Polsce niestety w dużym stop-

niu problem ten pogłębia, gdyż najczęściej zamawiający oczekują od wyko-

nawców potwierdzenia wysokich wymogów formalnych i dysponowania 

licznymi certyfikatami lub dokumentami potwierdzającymi wysokie kompe-

tencje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Model kierowania w celu zwiększania dostępu mikroprzedsiębiorstw do 

rynku zielonych zamówień publicznych 

Źródło: opracowanie własne. 

Ze strony państwa natomiast powinny być czynione działania zmierza-

jące do wprowadzenia przejrzystych zasad prawa, opartych na implementacji 

dyrektyw unijnych w szerszym włączaniu mikroprzedsiębiorstw w procedu-

ry przetargowe oraz wykorzystywaniu w tych procedurach kryteriów inno-

wacyjnych i jednocześnie prośrodowiskowych. Trudno jednak liczyć na 

spektakularne rezultaty tych działań, gdyż jak wskazują wyniki badań (Bo-

rowiec, 2013) zamawiający raczej sceptycznie wyrażają się na temat wpły-
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wu zielonych zamówień publicznych na kreowanie innowacyjnych rozwią-

zań (rys. 4). 

Warto także przemyśleć, co wynika z mapy intensywności, wprowa-

dzenie systemu zachęt opartego na preferencyjnej polityce podatkowej dla 

najmniejszych przedsiębiorców, oferujących zielony i jednocześnie innowa-

cyjny przedmiot zamówienia oraz aktywnymi działaniami wpływać na li-

kwidowanie szarej strefy. 

Rysunek 4. Wpływ zielonych zamówień publicznych na kreowanie popytu na inno-
wacje w opinii zamawiających 

Źródło: opracowanie własne. 

Należy podkreślić, że nie we wszystkich branżach mikroprzedsiębior-

twa mają możliwość uczestnictwa w postępowaniach przetargowych, w któ-

rych wykorzystuje się kryteria proekologiczne. Tam gdzie przedmiot zamó-

wienia jest standardowy i zamawiający wyznaczają sztywne kryteria, trudno 

na własną rękę wdrażać innowacje wykazujące się znikomym wpływem na 

środowisko naturalne.  

Państwo w końcu powinno zgłaszać, wzorem innych krajów Unii Eu-

ropejskiej, popyt na zielone zamówienia publiczne
5
, upowszechniając jedno-

cześnie dobre praktyki w nich stosowane. Nie jest to na pewno zadanie prze-

sadnie trudne, gdyż istnieje wiele opracowań przetłumaczonych na język 

polski, w których można znaleźć takie przykłady
6
. 

 

                                                             
5 W takich krajach jak Belgia, Holandia, Dania i Szwecja zielone zamówienia stanowią 40–
60% wszystkich postępowań. 
6 Przykładowo opracowania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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Podsumowanie 

Jak wykazały wyniki przeprowadzonej analizy sieciowej kluczowymi 

czynnikami wspierającymi dostęp mikroprzedsiębiorców do rynku zielonych 

zamówień publicznych są kapitał ludzki oraz innowacje i ekoinnowacje  

w postępowaniach przetargowych. 

W odniesieniu do kapitału ludzkiego warto zastanowić się nad podno-

szeniem poziomu wiedzy i umiejętności osób zajmujących się zarówno 

udzielaniem zamówień publicznych, po stronie instytucji zamawiających, 

jak i wykonawców. Pomóc w tym może szeroki program szkoleń nastawiony 

na promowanie kryteriów proekologicznych i proinnowacyjnych, jak rów-

nież przemyślana rekrutacja stawiająca kandydatom do pracy w systemie 

zamówień publicznych wysokie wymagania merytoryczne i formalne. Warto 

przy tym wspomnieć, że już od kilku lat istnieje zawód specjalisty ds. za-

mówień publicznych, o którego wprowadzenie już od lat 90. XX wieku po-

stulował Bank Światowy. 

W zakresie innowacji oraz ekoinnowacji państwo powinno zintensyfi-

kować swoje działania dotyczące promowania udziału mikroprzedsiębiorstw 

w przetargach publicznych, których przedmiotem są nowatorskie produkty  

i usługi o obniżonym wpływie na środowisko naturalne. Państwo powinno 

też pomyśleć nad stworzeniem przewodnika który zawierałby kompleksowe 

informacje na temat procedur, zasad, korzyści i trudności związanych  

z udzielaniem innowacyjnych zielonych zamówień publicznych. Powinien 

być utworzony katalog proinnowacyjnych kryteriów ekologicznych dla po-

szczególnych grup produktów, który byłby na bieżąco aktualizowany. Nale-

ży także promować innowacyjne rozwiązania proekologiczne stosowane 

wcześniej z powodzeniem w innych krajach. 
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Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu transformacji polskiej 

gospodarki odpadami z modelu linearnego w model obiegu zamkniętego na rozwój 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw mierzony liczbą i strukturą zatrudnienia  

w podmiotach prowadzących działalność związaną ze zbieraniem, przetwarzaniem  
i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców. Analiza poprzedzona 

została wskazaniem istoty i przesłanek transformacji, krótką charakterystyką modeli 

gospodarki odpadami ze zwróceniem uwagi na zalety nowego modelu tej gospodar-

ki. W badaniach wykorzystano dane z rejestru REGON. 

Wprowadzenie 

Zgodnie z raportem UNEP (UNEP – United Nations Initiative) – To-

wards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty 

Eradication (2011) gospodarka odpadami stanowi jeden z dziesięciu sekto-

rów zielonej gospodarki. Termin „zielona gospodarka” pojawił się po raz 

pierwszy w 1989 roku w raporcie Blueprint for a Green Economy, opraco-

wanym przez trzech uznanych przedstawicieli ekonomii ekologicznej
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 – D. Pearce’a, A. Markandya, E. Barbiera. Raport dotyczył roli ekonomii 

we wzmacnianiu polityki ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, a okre-

ślenie „zielona gospodarka” pojawiło się jedynie w tytule. 

W kolejnych latach wątek zielonej gospodarki powrócił jako samo-

dzielna koncepcja podejścia do kształtowania struktur produkcji i konsump-

cji w poszczególnych regionach i krajach. Podejmowany był wielokrotnie 

przez agendy ONZ, na forum OECD i przez środowisko naukowe. Zielona 

gospodarka była motywem przewodnim ostatniego Szczytu Ziemi, który 

odbył się w Rio de Janeiro w 2012 roku (Rio+20)
1
. Równolegle z zieloną 

gospodarką przedmiotem politycznej i naukowej debaty są również: „zielony 

zysk” (Berger, 2011), „zielone miejsca pracy” (Kryk, 2014), „zielony 

wzrost” ( Burchard-Dziubińska, 2014) i „zielony PKB” (Ryszawska, 2013). 

Nie podejmując dyskusji o istocie zielonej gospodarki i relacjach mię-

dzy pojęciem zielonej gospodarki a pojęciem zrównoważonego rozwoju 

można śmiało postawić tezę, że istotnym wsparciem rozwoju zielonej go-

spodarki jest transformacja gospodarki odpadami z modelu linearnego  

w model obiegu zamkniętego. Model linearny gospodarki odpadami zakłada 

ciąg procesów: produkcja – zużycie – wyrzucenie. Jego stosowanie wynika  

z założenia, że zasoby występują w obfitych ilościach, są dostępne, łatwe do 

pozyskania i można je usunąć niewielkim kosztem. Odpady w tym modelu 

traktowane są jako ostatni etap cyklu życia produktu. Jak sugeruje Scott 

(2015), pojęcie gospodarki obiegu zamkniętego jest koncepcją opisującą 

gospodarkę bez odpadów, która korzysta z dwóch zasileń materiałowych: 

a) materiałów biologicznych, które można z powrotem wprowadzić do 

biosfery w celu regeneracji niepowodującej szkód ani odpadów (np. 

takich, które ulegają biodegradacji) oraz 

b) materiałów technicznych, które można wykorzystywać ponownie 

bez szkody i bez odpadów. 

Gospodarka obiegu zamkniętego zakłada utrzymanie wartości materia-

łów w całym łańcuchu wartości przez optymalny czas, a więc efektywnie 

wykorzystywany jest dostępny zasób materiałów na wszystkich etapach 

życia produktu, w także na etapie pokonsumpcyjnej i poprodukcyjnej. Jak 

podkreśla Kłopotek (2015), odpady, jeśli już powstają, traktowane są jako 

surowce wtórne. 

Celem artykułu jest wykazanie, że transformacja gospodarki odpadami 

z gospodarki linearnej w gospodarkę obiegu zamkniętego stała się szansą 

rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w sferze zielo-

nej gospodarki. Badaniami objęto działalność ujętą sekcją E, działem 38 

                                                             
1 The future we want. Outcome of the UNCSD 2012, www.uncsd2012.org/rio20/con 
tent/documents.pdf (3.11.2015). 
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Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – działalność związana ze zbiera-

niem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
2
. 

Nowy model gospodarki odpadami – gospodarka obiegu zamkniętego 

Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz po-

zbywa się, zamierza się pozbyć lub, do których pozbycia się został zobowią-

zany
3
. Warunkiem wstępnym w procesie transformacji gospodarki odpadami 

w gospodarkę obiegu zamkniętego jest zmiana sposobu myślenia i działania 

– odpadów nie należy traktować jako problemu, którego należy się pozbyć, 

ale jako wyzwanie, które może otworzyć drogę do rozwoju i wzrostu gospo-

darczego. Do podstawowych przesłanek przejścia do gospodarki obiegu 

zamkniętego należy zaliczyć m.in.: 

– ograniczoną dostępność niektórych surowców, ich wyczerpywalność 

i nieodnawialność oraz brak w wielu przypadkach możliwości ich 

zastąpienia, 

– konieczność zapewnienia gospodarce i społeczeństwu bezpieczeń-

stwa surowcowego i energetycznego, 

– dużą presję na środowisko i lokalne społeczności wywierają skła-

dowiska odpadów oraz utrata walorów krajobrazowych miejsc, 

gdzie one powstają, 

– „kurczenie się przestrzeni” dla alternatywnego wykorzystania, 

– malejącą konkurencyjność firm i gospodarek powodowaną marno-

trawstwem materiałów – im więcej firmy marnują materiałów, tym 

więcej muszą ich kupić. 

Z kolei, zaletami gospodarki odpadami obiegu zamkniętego są: wzrost 

innowacyjności w poszukiwaniu nowych technologii produkcji, recyklingu  

i odzysku cennych materiałów oraz unieszkodliwiania odpadów, tworzenie 

nowych miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego w warunkach 

zrównoważonego rozwoju oraz dostarczanie konsumentom trwałych i inno-

wacyjnych produktów, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze i poprawić 

jakość życia. 

Istotą gospodarki odpadami obiegu zamkniętego jest przestrzeganie 

określonej hierarchii postępowania z odpadami (waste hierarchy), czyli: 

– zapobieganie powstawaniu odpadów, 

– przygotowanie do ponownego użycia, 

– recykling, 

– inne metody odzysku, np. odzysk energii, 

                                                             
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, 
Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885; z 2009 r., nr 59, poz. 489. 
3 Ustawa z 14.12.2012 o odpadach, Dz.U. 2013, poz. 21, 888, 1238; 2014, poz. 695, 1101. 
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– unieszkodliwianie. 

W „Polityce ekologicznej państwa na lata 2009–2012 z perspektywą do 

roku 2016” oraz „Krajowym planie gospodarki odpadami 2014”
4
 wytyczono 

następujące cele gospodarki odpadami: 

– osiągnięcie odzysku na poziomie minimum 60% oraz recyklingu na 

poziomie minimum 55% odpadów opakowaniowych, 

– ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych ulegają-

cych biodegradacji aż do osiągnięcia w roku 2016 poziomu 35%  

w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych w 1995 roku, 

–  zebranie w 2016 roku 45% zużytych baterii i akumulatorów przeno-

śnych, 

–  zebranie w skali roku 4 kg na mieszkańca zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektrotechnicznego, pochodzącego z gospodarstw do-

mowych. 

Udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce 

odpadami obiegu zamkniętego 

Jak zaznaczono we wstępie artykułu, badaniami objęto działalność uję-

tą w sekcji E, działem 38 PKD. Działalność ta została pogrupowana. Grupa 

1 – zbieranie odpadów obejmuje działalność związaną ze zbieraniem odpa-

dów innych niż niebezpieczne, w tym: 

– zbieranie odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z go-

spodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na 

odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nada-

jące się do odzysku, 

– zbieranie surowców wtórnych, 

– zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych, 

– zbieranie odpadów pochodzących z budów lub rozbiórek, 

– zbieranie i usuwanie resztek, typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń, 

– zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych, 

– działalność związaną ze zbieraniem stałych i niestałych odpadów 

niebezpiecznych, tj. substancji wybuchowych, utleniających się, ła-

twopalnych, toksycznych, drażniących, szkodliwych, rakotwór-

czych, żrących, zakaźnych oraz inne substancje i środki szkodliwe 

dla zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Grupa 2 – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów obejmuje dzia-

łalność związaną z obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne, 

tj. działalność składowisk odpadów, usuwanie odpadów przez spalanie lub 

                                                             
4 Uchwała nr 217 Rady Ministrów z 24.12.2010 w sprawie „Krajowego planu gospodarki 
odpadami 2014”, M.P. nr 101, poz. 1183. 
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inne metody, czemu może towarzyszyć produkcja prądu, pary, kompostu, 

paliw zastępczych, biogazu, popiołu lub innych produktów do dalszego za-

stosowania itp., obróbka odpadów organicznych w celu dalszego ich usunię-

cia oraz działalność związana z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpa-

dów niebezpiecznych, w tym: 

– działalność urządzeń do unieszkodliwiania odpadów, 

– działalność związana z unieszkodliwianiem zarażonych żywych 

zwierząt lub zwierząt martwych i pozostałych skażonych odpadów, 

– spalanie odpadów, 

– unieszkodliwianie zużytych sprzętów, np. lodówek w celu eliminacji 

substancji i materiałów szkodliwych, 

– przetwarzanie, unieszkodliwianie i składowanie radioaktywnych od-

padów jądrowych. 

Grupa 3 – odzysk surowców obejmuje demontaż wyrobów zużytych, tj. 

demontaż wszelkiego rodzaju wyrobów i urządzeń wycofanych z eksploata-

cji (samochodów, statków, komputerów, telewizorów i pozostałych wyro-

bów) w celu odzyskania surowców oraz odzysk surowców z materiałów 

segregowanych, w tym: 

– przetwarzanie metalowych i niemetalowych odpadów w surowce 

wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego lub chemicz-

nego, 

– oddzielenie i sortowanie surowców nadających się do ponownego 

przetworzenia pochodzących z odpadów innych niż niebezpieczne 

(śmieci) lub oddzielanie i sortowanie w różne kategorie różnorod-

nych surowców takich jak papier, tworzywa  sztuczne, puszki po na-

pojach, metal, nadających się do przetworzenia czy odzysku. 

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych 

było 7813 aktywnych przedsiębiorstw działających w sekcji E dziale 38 

PKD, z których jedynie 2,7% znajdowało się we własności zagranicznej. We 

własności krajowych osób fizycznych pozostawało aż 83,4% podmiotów.  

W tabeli 1 przedstawiono zmiany w liczbie tych podmiotów w latach 2009–

2014, z czego wynika, że liczba podmiotów czynnych w sekcji E dziale 38 

PKD wzrosła w 2013 roku o ponad 25% w stosunku do roku 2009. W ogól-

nej liczbie podmiotów dominowały podmioty zajmujące się zbieraniem od-

padów, jednak największe tempo przyrostu obserwowane jest w grupie 

podmiotów zajmujących się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, 

a w dalszej kolejności w grupie podmiotów zajmujących się odzyskiem su-

rowców.
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Tabela 1 

Liczba podmiotów prowadzących działalność związaną ze zbieraniem, przetwarza-

niem i unieszkodliwianiem odpadów; odzyskiem surowców w latach 2009–2013 

(stan na 31.12) 

Lata 

Liczba podmiotów 

ogółem 

w tym związanych z: 

zbieraniem 
odpadów 

przetwarzaniem  
i unieszkodliwia-

niem odpadów 

odzyskiem 
surowców 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

6164 
6587 
6863 
7267 
7714 

3323 
3494 
3637 
3849 
3961 

441 
510 
560 
618 
666 

2400 
2583 
2666 
2800 
3087 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rynkometr.pl. 

Tabela 2 

Lokalizacja podmiotów związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodli-

wianiem odpadów; odzyskiem surowców (stan na 30.06.2014 r.) 

Województwa 

Liczba podmiotów 

Ogółem 

w tym związanych z: 

zbieraniem 
odpadów 

przetwarzaniem  
i unieszkodliwia-
niem odpadów 

odzyskiem 
surowców 

dolnośląskie 

kujawsko-
pomorskie 
lubelskie 
lubuskie 
łódzkie 
małopolskie 
mazowieckie 
opolskie 

podkarpackie 
podlaskie 
pomorskie 
śląskie 
świętokrzyskie 
warmińsko-
mazurskie 
wielkopolskie 

626 

 
466 
268 
223 
437 
578 
1306 
155 

237 
190 
448 
1052 
371 

 
245 
829 

346 

 
225 
160 
106 
228 
298 
697 
78 

118 
119 
271 
479 
107 

 
161 
414 

58 

 
38 
27 
20 
43 
49 

132 
14 

21 
15 
31 

102 
15 
17 
 

66 

222 

 
203 
81 
97 

166 
231 
477 
63 

98 
56 

146 
471 
249 

 
67 

349 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rynkometr.pl. 

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 roku aktywne podmioty  

z branży działały we wszystkich 16 województwach. Trzema wojewódz-
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twami o największej liczbie działających podmiotów były województwa: 

mazowieckie (16,7%), śląskie (13,5%) i wielkopolskie (10,6%), a o najniż-

szej –  województwa: opolskie (2,0%), podlaskie (2,4%) i lubuskie (2,9%). 

Lokalizację podmiotów prowadzących działalność związaną ze zbieraniem, 

przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców 

na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawiono w tabeli 2. 

W grupie aktywnych podmiotów sekcji E działu 38 PKD zna- 

czący udział mają przedsiębiorstwa z sektora MSP, o czym świadczą dane  

w tabeli 3. 

Tabela 3 

Struktura zatrudnienia w podmiotach prowadzących działalność związaną ze 

zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzyskiem surowców  

(stan na 30.06.2014 r.) 

Liczba zatrud-
nionych 

Struktura zatrudnienia 

w podmiotach 
ogółem 

w tym w podmiotach związanych z: 

zbieraniem 
odpadów 

przetwarzaniem  
i unieszkodliwia-

niem odpadów 

odzyskiem 
surowców 

do 9 osób 
10–49 osób 
50–249 osób 

powyżej 250 
osób 

85,3 
11,3 
3,2 

0,3 

84,0 
11,2 
4,5 

0,3 

72,3 
21,0 
6,0 

0,7 

89,8 
9,3 
0,8 

0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rynkometr.pl. 

Wśród badanych dominują podmioty zatrudniające do 9 osób (85,3%)  

i to we wszystkich działach sekcji E. Kolejne miejsce przypada podmiotom 

zatrudniającym od 10 do 49 osób (11,3%). Mało znaczącą pozycję zajmują 

podmioty zatrudniające więcej niż 250 osób. Pozycjonowanie w ramach 

poszczególnych działów sekcji E nie zmienia się, jednak w grupie podmio-

tów zatrudniających do 9 osób pierwsze miejsce przypada podmiotom zaj-

mujących się odzyskiem surowców, a w pozostałych grupach zatrudnienio-

wych – zajmującym się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów. 

Równocześnie należy podkreślić, że w sekcji E jedynie pięć podmiotów 

odnotowało w roku 2013 obrót na poziomie wyższym niż 50 mln euro,  

a w żadnym z nich suma bilansowa nie przekroczyła 43 mln euro. 

Podsumowanie 

„Zielona gospodarka”, którą definiuje się jako gospodarkę, wpływającą 

na wzrost dobrobytu ludzi i spójności społecznej a jednocześnie gospodarkę,
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zmniejszającą zagrożenia środowiskowe i niedobór zasobów naturalnych, 

jest obecnie podstawą Strategii Europa 2012, a w Polsce – Strategii Rozwoju 

Kraju 2020. „Zazielenienie gospodarki” oznacza jej transformację w gospo-

darkę zasobooszczędną, obiegu zamkniętego, niskoemisyjną, wysoko inno-

wacyjną. Beneficjentami tej gospodarki już stały się przedsiębiorstwa z sek-

tora MSP, prowadzące działalność w gospodarce odpadami, wzorowanej na 

modelu obiegu zamkniętego. Konieczny jest jednak dalszy rozwój przedsię-

biorczości w tej branży gospodarki, co wynika m.in. z etapowania długo-

okresowych celów gospodarki obiegu zamkniętego, tj. gospodarki bez odpa-

dów. Badania Hausnera i współpracowników (2015) wskazują, że obecnie  

w Europie zużywamy rocznie 16 ton różnego rodzaju materiałów na miesz-

kańca, z czego 6 ton nadal wyrzucamy, a połowę z tego stanowią śmieci 

zalegające na składowiskach. 
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The Sector of Small and Medium Enterprises as the Beneficiary of the New 

Waste Management Model 

Keywords: SMEs sector, waste, circular economy, waste hierarchy 

Summary. The article presents the analysis of the impact made by Polish waste 

management transformation from a linear model to a closed circuit model on SME 
sector development, measured by the number and structure of employment in the 

entities running a business related to waste collecting, processing, disposal and the 

recovery of raw materials. The analysis was preceded by discussing the transforma-

tion essence and its reasons, brief characteristics of waste management models along 

with emphasizing the advantages of the new model of this economy. The research 

was based on the data collected from the Official Company Register (REGON). 
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Streszczenie. Intensyfikacja międzynarodowej integracji gospodarczej sprzyja 

umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw. Dotyczy to nie tylko korporacji 

transnarodowych, dużych przedsiębiorstw, ale również małych i średnich przedsię-

biorstw, dla których ekspansja na zagraniczne rynki stanowi często szansę rozwoju. 
Wsparciem umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw może być 

nawiązanie współpracy z innymi podmiotami przez tworzenie różnego rodzaju sieci 

współpracy oraz klastrów. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia funkcjonowania 

małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze klastra dla ich rozwoju oraz intensy-

fikacji umiędzynarodowienia działalności. 

Wprowadzenie 

W obliczu procesów internacjonalizacji i globalizacji, których przeja-

wem jest możliwość pozyskiwania zasobów praktycznie z każdego miejsca 

na świecie, niekiedy podważa się znaczenie lokalizacji dla konkurencyjności 

przedsiębiorstwa. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw,  

a w szczególności przedsiębiorstw z krajów, które nadal podlegają transfor-

macji gospodarczej, sytuacja jest odmienna (Gorynia, Jankowska, 2008). 
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Internacjonalizacja przedsiębiorstw oraz globalizacja ich aktywności, 

której towarzyszy rozwój technologii informacyjnych, „kalifornizacja” po-

trzeb i realizowanie przez przedsiębiorstwa ogromnych korzyści skali,  

z jednej strony wydają się podważać znaczenie lokalizacji dla międzynaro-

dowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, z drugiej zaś, praktyka krajów 

rozwiniętych gospodarczo przekonuje, że w przypadku mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw, ogromne znaczenie dla ich internacjonalizacji  

i międzynarodowej konkurencyjności ma swego rodzaju kontekst ich funk-

cjonowania – poziom zdolności innowacyjnych i organizacyjnych ich oto-

czenia. Tym samym, nawet w warunkach wszechobecnej globalizacji, po-

wraca znaczenie lokalizacji dla międzynarodowej konkurencyjności przed-

siębiorstwa. Powyższa, dość paradoksalna konstatacja, skłania do podjęcia 

problemu klastrów, określanych mianem lokalnych systemów produkcyj-

nych, utożsamianych z tzw. gronami przedsiębiorstw, w kontekście ich 

wpływu na proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw  

i jego intensyfikacji (Gorynia, Jankowska, 2008).  

Ramy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw 

Umiędzynarodowienie stosunków gospodarczych, w tym finansowych, 

odbywa się dwutorowo – przez umiędzynarodowienie własności i umiędzy-

narodowienie stron transakcji (Bernaś, 2006). Pojęcie internacjonalizacji 

można rozumieć szeroko i obejmować nim wiele działalności przedsię-

biorstw, poczynając od prostych zagranicznych transakcji handlowych do 

podejmowania działalności produkcyjnej w wielu krajach. Najczęściej 

umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw traktuje się jako proces 

ciągły i kumulatywny, polegający na stopniowym przechodzeniu od pro-

stych do coraz bardziej złożonych form ekspansji zagranicznej (od eksportu, 

na produkcji własnej za granicą skończywszy). Przyjęcie takiego założenia 

wydaje się uzasadnione, gdyż internacjonalizacja wymaga specyficznej wie-

dzy, która sukcesywnie zdobywana przez przedsiębiorstwo pozwala na coraz 

większe zaangażowanie zagraniczne. Stopniowe wchodzenie w działalność 

międzynarodową pozwala kumulować wiedzę o nowych rynkach i zmniejsza 

przez to ryzyko działalności zagranicznej. Jednocześnie wraz z gromadze-

niem wiedzy rośnie świadomość szans jakie stwarzają rynki zagraniczne. 

Doświadczenia międzynarodowych kontaktów zmniejszają dystans psy-

chiczny do zewnętrznych rynków i przez to skłaniają kierownictwo przed-

siębiorstwa do wzrostu zaangażowania. Wszystko to powoduje, że przedsię-

biorstwo wraz z upływem czasu staje się coraz bardziej zinternacjonalizo-

wane (Plawgo, 2004). 
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W odniesieniu do internacjonalizacji, podobnie jak w przypadku proce-

su globalizacji, nie ma jednej definicji, oddającej w pełni istotę zjawiska.  

W definicjach występujących w literaturze internacjonalizacja traktowana 

jest jako proces lub jako zmiana sfery działalności przedsiębiorstwa. Inter-

nacjonalizacja interpretowana jako proces oznacza wzrastające i zmienne 

zaangażowanie na rynkach międzynarodowych. O zmianie sfery działalności 

mówi się wówczas, gdy przedsiębiorstwo postanawia zaistnieć na rynku 

międzynarodowym (podjęcie działalności międzynarodowej po raz pierw-

szy). W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw pierwszą formą zaist-

nienia w obrocie zagranicznym jest zazwyczaj eksport. Decyzja o interna-

cjonalizacji tych przedsiębiorstw sprowadza się z reguły do odpowiedzi na 

pytanie, czy należy podjąć działalność eksportową – jeśli tak, to jak ją zor-

ganizować. 

A. Bielawska (2006) odnosi się do internacjonalizacji przedsiębiorstwa 

jako działalności przekraczającej granice państwa lub podejmowanej poza 

jego granicami. Przedsiębiorstwo działa wówczas na rynku krajowym i ryn-

kach zagranicznych, albo wyłącznie na rynkach zagranicznych. Innymi sło-

wy, o internacjonalizacji przedsiębiorstwa można mówić wówczas, gdy 

uczestniczy ono w obrocie gospodarczym z zagranicą.  

Definicja ta jest bardzo pojemna, obejmuje bowiem wszelkie możliwe 

działania realizowane za granicą. Przyjmując jednak tak szerokie pojęcie 

internacjonalizacji, należy odpowiedzieć na pytanie, od jakiego stopnia za-

angażowania zagranicznego, przedsiębiorstwo można nazwać umiędzynaro-

dowionym. No to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak jak nie ma 

jednej definicji internacjonalizacji. Do oceny są stosowane kryteria ilościo-

we (np. udział obrotów zagranicznych w całkowitych obrotach przedsiębior-

stwa, udział zysków z działalności zagranicznej w zysku całkowitym, udział 

pracowników zatrudnionych w działalności eksportowej w ogólnej liczbie 

zatrudnionych, wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych) i/lub kry-

teria jakościowe (Bielawska, 2006). Zakres internacjonalizacji przedsiębior-

stwa często odzwierciedlony jest w jego kulturze, świadomości właściciela – 

menedżera, celach działalności, strategii, i to w stopniu większym niż wyra-

ża kwota eksportu czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Celami umiędzynarodowienia polskich małych i średnich przedsię-

biorstw stają się przede wszystkim: uzyskanie dostępu do kapitału, realizacja 

korzyści skali i lokalizacji, podniesienie rentowności, pozyskanie warto-

ściowych kontaktów, opanowanie nowych rynków czy pozyskanie nowych 

technologii.  

Wstąpienie przedsiębiorstwa w proces internacjonalizacji i jego inten-

syfikacja w istocie sprzyja rentowności działalności przedsiębiorstw. Umię-

dzynarodowienie działalności pozwala na realizację korzyści skali, doświad-
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czenia i zasięgu, których osiągnięcie nie byłoby możliwe nawet na najwięk-

szym rynku lokalnym. Umiędzynarodowienie stwarza również możliwość 

dostępu do rynków finansowych oraz najbardziej wartościowych zasobów 

wiedzy, technologii i umiejętności, stanowiąc silny bodziec do bardziej in-

nowacyjnych strategii rozwoju polskich przedsiębiorstw (Brojakowska-

Trząska, 2011).  

Koncepcja klastra – klaster jako forma powiązań przedsiębiorstw  

w gospodarce  

Zidentyfikowanie klastra sprowadza się do rozpoznania pionowego 

oraz poziomego łańcucha tworzenia wartości (Porter, 2001). Analiza wymia-

ru pionowego rozpoczyna się od dostawców, a kończy na miejscu dystrybu-

cji produktów przedsiębiorstw tworzących centrum klastra, natomiast wy-

miar poziomy analizy wymaga identyfikacji branż, sektorów, które korzysta-

ją ze wspólnych kanałów dystrybucji lub produkujących komplementarne 

wyroby i usługi. Klastry mogą mieć różny zasięg w przestrzeni geograficz-

nej; mogą obejmować obszar jednego większego miasta, regionu czy kilku 

regionów w skali kraju.  

M. Gorynia i B. Jankowska (2008) wskazują na kilka ujęć, zgodnie  

z którymi klastry to: 

1. Geograficzne skupisko wyspecjalizowanych przedsiębiorstw (głównie 

małych i średnich) działających w pokrewnych sektorach, powiązane  

z siecią publicznych i prywatnych instytucji wspierających ich aktyw-

ność. Pomiędzy przedsiębiorstwami występują powiązania rynkowe  

i pozarynkowe wynikające z wymiany dóbr i informacji. 

2. Geograficzne skupisko przedsiębiorstw działających w pokrewnych 

sektorach, funkcjonujących na lokalnym rynku pracy, współpracujących 

bądź w inny sposób powiązanych ze sobą, świadczących sobie komple-

mentarne usługi i korzystających ze wspólnej infrastruktury oraz wyspe-

cjalizowanych dostawców. 

3. Sektorowe i geograficzne skupisko przedsiębiorstw, które dzięki powią-

zaniom z wyspecjalizowanymi dostawcami, dostępowi do surowców  

i komponentów oraz lokalnego rynku pracy osiągają korzyści aglomera-

cji. Przedsiębiorstwa te są aktywnie wspierane przez sieć instytucji  

z sektora publicznego i prywatnego, które promują kolektywne uczenie 

się i procesy dyfuzji innowacji. 

Strukturę klastra tworzą: 

a) branża stanowiąca jądro klastra – przedsiębiorstwa z tej branży są 

kluczowymi uczestnikami klastra, osiągają wysokie przychody, 

zazwyczaj obsługują rynek międzynarodowy; 
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b) branże wspierające – przedsiębiorstwa z tych branż obsługują 

branżę tworzącą jądro klastra, są to dostawcy maszyn, materiałów, 

komponentów, oferenci usług finansowych, public relations; cha-

rakteryzuje je wysoka specjalizacja i lokalizacja w pobliżu przed-

siębiorstw tworzących jądro klastra; 

c) infrastruktura „miękka” – składają się na nią lokalne szkoły, wyż-

sze uczelnie, instytucje lokalnego samorządu gospodarczego, 

agencje rozwoju gospodarczego; 

d) infrastruktura „twarda” – drogi, porty, gospodarka odpadami, linie 

połączeń telekomunikacyjnych.  

Dla identyfikacji istoty funkcjonowania klastra zasadne jest wskazanie 

na jego atrybuty. Ketels (2003) wskazuje na: bliskość geograficzną (przed-

siębiorstwa tworzące klaster muszę znajdować się odpowiednio blisko sie-

bie, aby mogły wystąpić pozytywne efekty przenikania i korzystania z tych 

samych zasobów), powiązania (aktywność przedsiębiorstw powinna być 

nakierowana na wspólny cel, aby móc czerpać z geograficznej bliskości oraz 

interakcji), interakcje (sama bliskość geograficzna i zorientowanie na wspól-

ny cel nie wystarcza, konieczne są interakcje pomiędzy przedsiębiorstwami), 

liczba podmiotów (interakcje muszą zachodzić pomiędzy odpowiednio dużą 

liczbą uczestników – przedsiębiorstw oraz instytucji). 

Oddziaływanie klastra na internalizację działalności małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Bazując na wypracowanych definicjach klastrów i mając na uwadze ich 

atrybuty, można wnioskować, że ich zasadniczym tworzywem są małe  

i średnie przedsiębiorstwa, a więc podmioty, które zwykle przejawiają okre-

ślone ambicje internacjonalizacyjne, ale równocześnie borykają się  

z ograniczeniami w obszarze swoich potencjałów konkurencyjnych i silna 

presją konkurencyjną ze strony przedsiębiorstw międzynarodowych (Gory-

nia, Jankowska, 2008).  

Przedsiębiorstwa globalne czy korporacje transnarodowe, ustanawiają-

ce reguły funkcjonowania obowiązujące lokalne przedsiębiorstwa, zwykle 

opierają swoją przewagę konkurencyjną na badaniach i rozwoju, na silnej 

marce oraz korzyściach płynących z tego, że mają dostawców komponentów 

i półproduktów w różnych częściach świata. Przedsiębiorstwa małe i średnie, 

działające lokalnie, mogą natomiast wykorzystywać pojawiające się lokalnie 

tzw. efekty zewnętrzne, na co zwracał uwagę m.in. Marshall (1920). Korzy-

ści aglomeracji to jednak nie jedyne źródło potencjalnych przewag dla pod-

miotów lokalnych. Należy także wskazać na korzyści płynące z charaktery-

zującej określoną lokalizację kombinacji rywalizacji i współpracy między 
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lokalnymi przedsiębiorstwami oraz między nimi a publicznymi i prywatny-

mi instytucjami otoczenia biznesu (Gorynia, Jankowska, 2008). 

Zagadnienie związków między uczestnictwem w klastrze a zachowa-

niami w zakresie internacjonalizacji bezpośrednio wiąże się ze znaczeniem 

kooperacji z lokalnymi partnerami dla umiędzynarodowienia uczestników 

tejże kooperacji. Badania prowadzone przez Oviatta i McDougalla (1995; 

1997) wykazały, że licznym małym, bazującym na wiedzy przedsiębior-

stwom udało się uzyskać przewagę w wąskich segmentach na rynku mię-

dzynarodowym dzięki wykorzystaniu współpracy z wieloma lokalnymi part-

nerami.  

W sposób szczególny pozytywnie na internacjonalizację małych  

i średnich przedsiębiorstw oddziałują funkcjonujące w lokalnym środowisku 

zasady, rutyna, zwyczaje branżowe, duch przedsiębiorczości oraz umiejętno-

ści i zdolności charakterystyczne dla danego obszaru i to one podbudowują 

przewagę konkurencyjną wynikającą z potencjału konkurencyjnego samego 

przedsiębiorstwa, która wpływa na decyzje odnośnie do internacjonalizacji 

(Gorynia, Jankowska, 2008).  

Przedsiębiorstwa mniejsze próbują opierać swoje strategie na wyróżnia-

jących je kompetencjach, dynamicznych zdolnościach, na wiedzy, a także na 

przewagach wynikających z podejmowania współpracy z innymi podmiota-

mi rynku. Tendencją w zachowaniach małych i średnich przedsiębiorstw, 

które odniosły sukces na rynku międzynarodowym, jest pozyskiwanie tego 

rynku w kooperacji z innymi przedsiębiorstwami, a więc oparcie strategii 

internacjonalizacji na zawiązywaniu koalicji z innymi graczami na rynku.  

Mając na uwadze, że klaster tworzą podmioty powiązane ze sobą  

w łańcuchu tworzenia wartości, można stwierdzić, że internacjonalizacja 

nabywców popycha określonego dostawcę w kierunku umiędzynarodowie-

nia.  

Powiązania klastrowe sprzyjają niwelowaniu barier internacjonalizacji 

przedsiębiorstw, które bez współpracy z innymi podmiotami miałyby nie-

wielkie możliwości osiągnięcia sukcesu na zagranicznych rynkach. 

Klastry stanowią kluczowe i efektywne źródło informacji, która może 

być pozyskiwana dzięki przepływom między partnerami lub wspólnie na-

bywana od otoczenia. Umożliwia to obniżenie kosztów pozyskiwania infor-

macji. Pozyskiwanie i przyswajanie informacji, np. o operacjach zagranicz-

nych, transakcjach międzynarodowych, stanowi niezbędny warunek sku-

tecznego umiędzynarodowienia działalności małych i średnich przedsię-

biorstw.  Istotnym źródłem informacji sprzyjających internacjonalizacji mo-

gą być przedsiębiorstwa międzynarodowe funkcjonujące jako członek kla-

stra. W ramach ich strategii globalnych i chęci zaangażowania się w rozwój 
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regionalnego biznesu, często przedsiębiorstwa te dzielą się swoją wiedzą  

z innymi uczestnikami klastra. 

Niepewne, obarczone specyficznym ryzykiem (np. ryzyko kontraktu, 

ryzyko polityczne, ryzyko finansowe) środowisko międzynarodowe stanowi 

dla małych i średnich przedsiębiorstw poważną barierę rozpoczęcia procesu 

internacjonalizacji działalności. Dobrze komponowana współpraca w ra-

mach klastra zmniejsza niepewność, a co za tym idzie ogranicza ryzyko 

działalności międzynarodowej przedsiębiorstw. Dotyczy to m.in. wchodze-

nia na rynki zagraniczne czy realizacji projektów inwestycyjnych, wymaga-

jących szerokich umiejętności i znacznych zasobów finansowych. 

Istotnym elementem procesu internacjonalizacji jest kooperacja mająca 

na celu pozyskanie brakujących zasobów (materialnych i niematerialnych) 

oraz stworzenie unikatowych kombinacji zasobów, pozwalających na uzy-

skanie skutecznych przewag konkurencyjnych (Strzyżewska, 2011). Niewy-

starczająca ilość własnych zasobów wynika ze specyfiki najmniejszych 

podmiotów (zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw), a także z osobliwe-

go charakteru operacji zagranicznych niejednokrotnie wymagających dużej 

elastyczności i szybkości reakcji na zmiany (Kinas, 2013). Klastry sprzyjają 

wymianie aktywów, które często w powiązaniach klastra bywają komple-

mentarne, a także wspólnemu ich nabywaniu. To przekłada się na obniżenie 

kosztów pozyskiwania zasobów w porównaniu z podmiotami znajdującymi 

się poza klastrem. Istotne znaczenie może mieć również korzystanie z do-

świadczenia w zakresie zarządzania poszczególnymi zasobami ze strony 

partnerów danego klastra.  

Wzajemne użytkowanie zasobów poszczególnych przedsiębiorstw two-

rzących strukturę klastra, może przyczynić się do stworzenia zupełnie nowe-

go produktu czy usługi. W ten sposób przedsiębiorstwa  kreują warunki do 

powiększenia i podniesienia atrakcyjności swojej oferty o towary niezwiąza-

ne z ich główną działalnością. Sprzyja to zainteresowaniu klientów, którzy  

w jednym miejscu mogą otrzymać skonsolidowaną ofertę a także prowadzi 

do uproszczenia realizacji zamówień. Współzależność działań przyczynia się 

do specjalizacji oraz zwiększenia skali funkcjonowania przedsiębiorstw two-

rzących klaster. Jest to szczególnie widoczne w sytuacji współpracy przed-

siębiorstw-konkurentów w realizacji podstawowych funkcji łańcucha warto-

ści. Warto zauważyć, że wytwarzanie nowych produktów (usług) niejedno-

krotnie wymaga opanowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa nowych 

technologii. Współpraca w ramach klastrów sprzyjać będzie ograniczeniu 

kosztów oraz czasu ich wdrożenia, szczególnie jeśli do struktury danego 

klastra należą jednostki badawczo-rozwojowe. Współpraca z nimi stanowi 

szansę kreowania innowacyjnej oferty produktowej nawet tym małym 
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i średnim przedsiębiorstwom, które nie prowadzą własnych prac badawczo-

rozwojowych. Kooperacja z jednostkami badawczo-rozwojowymi wspiera 

prace nad rozwojem danej technologii, a także sprzyja komercjalizacji no-

wych produktów czy usług (Kinas, 2013). 

Wspólne komponowanie produktów sprzyja zdobywaniu nowych od-

biorców z różnych segmentów rynku. Dzięki współpracy w obrębie klastra, 

małym i średnim przedsiębiorstwom chcącym dokonać zagranicznej ekspan-

sji, łatwiej jest pokonywać tzw. bariery wejścia na rynki zagraniczne, rów-

nież rynki o zwiększonym „dystansie psychicznym” (różnice dotyczące ję-

zyka, kultury, systemu edukacji, praktyk biznesowych, poziomu rozwoju 

przemysłu – między krajem macierzystym a docelowym krajem ekspansji).  

Sukces na rynkach zagranicznych, zwłaszcza odrębnych kulturowo  

i biznesowo, zależy od dogłębnej analizy poszczególnych elementów ich 

kultury (języka, układu wartości danej grupy, roli religii, tradycji, symboliki, 

wzorców zachowań). Sposobem ograniczenia wskazanego problemu może 

być współpraca przedsiębiorstw (zwłaszcza małych) z partnerami z klastra, 

którzy dysponują doświadczeniem funkcjonowania na danym rynku zagra-

nicznym. Klaster zwiększa również szanse na wypromowanie danego pro-

duktu czy marki na arenie międzynarodowej.  

Klaster, który oferuje swoim uczestnikom konkretne źródła przewagi 

konkurencyjnej i z tego powodu jest atrakcyjną lokalizacją także dla przed-

siębiorstw zagranicznych zainteresowanych wejściem na dany rynek, jest 

jednocześnie poddawany oddziaływaniom procesu umiędzynarodowienia, 

którego uczestnikami są również podmioty lokalne tworzące dany klaster. 

Internacjonalizacja klastrów 

Eksploatacja mechanizmu klasteringu dla ciągłego podnoszenia po-

przeczki w prowadzonej grze konkurencyjnej wkracza w nową fazę. Klastry 

nie są już tylko fenomenem rynków lokalnych czy regionalnych, ale coraz 

częściej za pośrednictwem zachowań przedsiębiorstw, które w nich uczest-

niczą czy organizacji klastrowych, które je koordynują, wychodzą na rynek 

międzynarodowy (Jankowska, 2010). 

W najprostszym ujęciu internacjonalizację można traktować jako bu-

dowanie relacji z partnerami czy rynkami zagranicznymi. Proces ten jest 

udziałem podmiotów funkcjonujących na poziomie mikroekonomicznym,  

a więc pojedynczego przedsiębiorstwa, znajduje odbicie w cechach podmio-

tów mezoszczebla, takich jak branże czy klastry, a nawet w charakterysty-

kach całych gospodarek narodowych i ugrupowań integracyjnych.  

Internacjonalizacja obiektów wyższego poziomu jest po części efektem 

internacjonalizacji dokonującej się w odniesieniu do ich składowych, a po 
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części jest rezultatem zmian zachodzących na poziomie, na którym dany 

system funkcjonuje (Jankowska, 2010). 

Internacjonalizacja wiąże się z procesami uczenia się i dążeniem do 

przechwytywania wiedzy. Aspekt ten jest zauważalny, nie tylko w zachowa-

niach internacjonalizowanych, pojedynczych przedsiębiorstw w klastrach, 

ale także w odniesieniu do klastrów jako podmiotów internacjonalizacji. 

Motorem budowania sieci klastrów o charakterze międzynarodowym jest 

chęć kreowania sieci przepływu wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk.  

W budowaniu więzi między klastrami funkcjonującymi na różnych 

rynkach zagranicznych ważną rolę odgrywają kluczowe dla zagadnienia 

internacjonalizacji klastrów korporacje transnarodowe, które przez wdraża-

nie strategii opartych na konfiguracji i koordynacji, budują nieformalne sieci 

powiązań między klastrami. W tym ujęciu klaster jest jednak raczej przed-

miotem aniżeli podmiotem internacjonalizacji. Lokowanie przez korporacje 

międzynarodowe swoich filii na różnych rynkach w granicach różnych kla-

strów, pobudza przepływ wiedzy między klastrami. 

Wyzwaniem dla przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach jest reor-

ganizacja kanałów przepływu wiedzy –  od zorientowania tylko do wewnątrz 

klastra w kierunku otwarcia na zewnątrz. Można przyjąć, że internacjonali-

zacja przyczynia się do budowania globalnych sieci produkcyjnych,  

w które zostają włączone klastry. 

Proces internacjonalizacji klastrów w ujęciu podmiotowym jest bardzo 

wyraźny w odniesieniu do klastrów sformalizowanych, z którymi korespon-

dują inicjatywy klastrowe. Ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw z kla-

strów i wchodzeniu przedsiębiorstw zagranicznych do klastrów towarzyszy 

umiędzynarodowienie organizacji klastrowych.  

Innobarometer 2006 (Jankowska, 2010) pokazuje, że przedsiębiorstwa 

w klastrach oczekują wsparcia w zakresie rozwijania współpracy ponadna-

rodowej i właśnie w tym obszarze konieczne są zmiany. Można wobec tego 

wnioskować o potrzebie uruchamiania działań ukierunkowanych na interna-

cjonalizację klastra jako podmiotu, po to, aby uzupełniać wysiłki przedsię-

biorstw (zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw). Istnieje luka pomię-

dzy poziomem dostarczanego w tym zakresie wsparcia a jego pożądanym 

poziomem. Wyniki badań niemieckiej instytucji Kompetenznetze (2007) 

pokazały, że tylko 10% z 91 badanych inicjatyw klastrowych w Europie ma 

sprecyzowane plany odnośnie do internacjonalizacji. Konkretne działania, 

aby sprostać temu wyzwaniu podjęły przede wszystkim Niemcy i Francja, 

które zdecydowanie promują internacjonalizację klastrów. Działania na po-

ziomie operacyjnym sprowadzają się przede wszystkim do budowania sieci 

klastrów, wizyt studyjnych, dzielenia się dostępem do usług wspierających 

aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w klastrach czy do 
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centrów badawczo-rozwojowych i laboratoriów. Badania Kompetenznetze 

(2007) pokazują również cztery główne przyczyny internacjonalizacji kla-

strów: 

– umocnienie pozycji i rozpoznawalności klastrów europejskich na 

arenie międzynarodowej, 

– łatwiejszy dostęp do rynków docelowych, 

– dostęp do know-how innego niż lokalnie w danym klastrze, 

– wymiana doświadczenia wiedzy na arenie międzynarodowej. 

Rozwijanie ponadnarodowej kooperacji klastrów jest jednym z priory-

tetów Komisji Europejskiej w ramach polityki klastrowej. 

Internacjonalizacja klastra postrzegana przez pryzmat zachowań i wy-

ników przedsiębiorstw-uczestników może mieć charakter aktywny i pasyw-

ny. Jak dotąd przeprowadzono nieliczne badania, diagnozujące stopień in-

ternacjonalizacji klastrów w Polsce, odwołując się do danych pochodzących 

z przedsiębiorstw partycypujących w klastrach. Brakuje kompleksowych 

statystyk, które bazując na danych od realnie funkcjonujących przedsię-

biorstw, pokazywałyby, na ile polskie klastry są włączone w proces tworze-

nia wartości dodanej w skali międzynarodowej. 

Internacjonalizacja klastrów w województwie zachodniopomorskim – 

doświadczenia na podstawie Zachodniopomorskiego Klastra 

Chemicznego Zielona Chemia  

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia jest skutecznie 

działającym na arenie międzynarodowej klastrem badawczo-rozwojowym 

skupiającym przedsiębiorstwa i jednostki naukowe z województwa zachod-

niopomorskiego oraz z innych części Polski w ramach nowo budowanych 

łańcuchów wartości wokół projektów badawczo-rozwojowych i demonstra-

cyjnych związanych z tzw. zieloną chemią, co prowadzi do większej aktyw-

ności innowacyjnej jej członków na rynku polskim i zagranicznym. Klaster 

liczy ponad 50 członków, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, które  

w klastrze pokładają nadzieję uzyskania przewagi na rynku dzięki połącze-

niu sił. Według danych z 2014 roku najbardziej aktywne podmioty zatrud-

niały w sumie 3876 osób, również 54 naukowców było aktywnych w obsza-

rach funkcjonowania klastra.  

Stowarzyszenie zachęca swoich członków do angażowania się w pro-

jekty badawczo-rozwojowe, w tym w projekty w ramach Horyzontu 2020. 

Dzięki temu firmy mają dostęp do wiedzy i kontaktów biznesowych za gra-

nicą. Udział w targach i konferencjach oraz misjach handlowych, a także 

przedstawicielstwo handlowe na Ukrainie wspierają procesy internacjonali-

zacji. Około 2/3 członków klastra – uczestników w badaniach benchmarkin-
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gowych polskich klastrów w 2014 roku potwierdziło, że klaster przyczynił 

się w ostatnich latach do innowacji produktowych, procesowych i marketin-

gowych w firmach. 

Aktywność klastra realizuje się w ramach czterech obszarów tematycz-

nych: nawozy, opakowania, efektywność energetyczna, odzysk surowców. 

Ten ostatni temat został zainicjowany na przełomie 2014–2015 i wpisuje się 

w ogólnoeuropejskie trendy. Z kolei aspekty energetyczne nawiązują przede 

wszystkim do celu uzyskania oszczędności i efektywności energetycznej 

dzięki wprowadzeniu nowych technik procesowych w branży chemicznej 

oraz do nowych technik wytwarzania energii.  

Wynik badania zrealizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości „Benchmarking klastrów w Polsce”, przeprowadzonego 

na próbie niemal 50 krajowych inicjatyw klastrowych klasyfikuje Zachod-

niopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia w pierwszej trójce krajo-

wych inicjatyw klastrowych (RCIiTT, 2012). Pozycję Zielona Chemia uzy-

skała w kategorii zaawansowania procesów klastrowych. Ponadto PARP 

uznała Klaster Zielona Chemia za jeden z przykładów sprawnie działających 

tego typu inicjatyw w Polsce. Tak dobra pozycja to wynik pracy osób odda-

nych idei Klastra, która w tym przypadku zrodziła się w 2007 roku na kory-

tarzach ówczesnej Politechniki Szczecińskiej (dzisiejszego Zachodniopo-

morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie). Katalizatorem 

powstania Klastra była realizacja przez Politechnikę Szczecińską projektu 

„Tworzenie regionalnego systemu innowacji”, finansowanego ze środków 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. To wła-

śnie w trakcie realizacji projektu, działające przy Politechnice – Regionalne 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCiTT) duży nacisk położyło 

na animowanie współpracy przedsiębiorstw z branży chemicznej. Czynni-

kiem sprzyjającym tym działaniom był silnie rozwinięty Wydział Technolo-

gii i Inżynierii Chemicznej, funkcjonujący przy Politechnice. Działania 

RCIiTT spotkały się z zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, którzy  

z życzliwością odnieśli się do idei Klastra. Dzięki temu, możliwa była  

w 2007 roku rejestracja stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Che-

miczny Zielona Chemia. Ideę Klastra poparły nie tylko władze uczelni 

(przemianowanej w 2009 r. na Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-

giczny w Szczecinie) ale co więcej, swą pomoc zadeklarował Marszałek 

Województwa Zachodniopomorskiego, który swym honorowym patronatem 

objął jego działania oraz inicjatywy. Równocześnie działania merytoryczne 

znalazły uznanie nie tylko zewnętrznych instytucji publicznych. Władze 

Klastra zadbały także o stosowny public raelations inicjatywy. W tym celu  
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udało się pozyskać niezwykle prestiżowe, branżowe wydawnictwa w charak-

terze patronów medialnych. Od 2008 roku, corocznie, w Szczecinie organi-

zowane są Targi Przemysłu Chemicznego Chemika, które stały się przy-

czynkiem do umiędzynarodowienia działań klastra. Dzięki szerokiej promo-

cji oraz sieci kontaktów na całym świecie, Chemika stały się ważnym wyda-

rzeniem na mapie imprez branżowych już nie tylko w Polsce, swoim zasię-

giem coraz częściej obejmują bowiem sąsiednie kraje europejskie. Warto 

podkreślić, że samą inicjatywę w sposób znaczący wsparły instytucje nie-

mieckie. 

Dotychczas współpracę nawiązano m.in. z ZukunftAgentur Branden-

burg z Frankfurtu n/Odrą, Technische Universitat Berlin oraz z Kunststoff-

netzwerk Brandenburg z siedzibą w Schwarzheide (KuVBB). Warto dodać, 

że członkiem tego ostatniego jest m.in. czołowa firma chemiczna BASF. 

Instytucje te na co dzień współpracują z Klastrem, promują jego inicjatywy 

oraz aktywnie włączają się w organizację Chemiki. Szeroki zakres działania 

Klastra dostrzegli również przedstawiciele kolejnej inicjatywy klastrowej- 

NORKUN Norddeutsches Kunststoffnetzwerk ze Schwerina. Szczególnie 

ciekawa wydaje się  współpraca z KuVBB. Klaster chemiczny Zielona 

Chemia, jako jedyny polski klaster został zaproszony do udziału i zaprezen-

towania na forum swoich doświadczeń oraz perspektyw rozwoju, jak też 

wzajemnej współpracy i wymiany partnerskiej. Doszło do tego podczas co-

rocznego seminarium poświęconego innowacjom w branży tworzyw sztucz-

nych, które odbyło we wrześniu 2010 roku w Schwarzheide w Niemczech. 

Oprócz seminarium odbywały się tam także spotkania robocze z przedstawi-

cielami BASF i innymi przedsiębiorstwami branży chemicznej i tworzyw 

sztucznych, podczas których omawiano możliwości wymiany kooperacyjnej 

i produktowej. Inicjatywa Klastra dotarła swym zasięgiem do wschodnich 

sąsiadów Polski. Współpracę nawiązano m.in. z Narodową Agencją Inwe-

stycji i Innowacji z Kijowa.   

Dzięki tej owocnej współpracy, także zagraniczni partnerzy liczą na 

wymianę doświadczeń między swoimi przedsiębiorstwami członkowskimi  

w celu budowania sieci kontaktów. W ten sposób realizowany jest jeden  

z głównych celów Klastra, a mianowicie umiędzynarodowienie jego działal-

ności celem właściwej promocji Klastra i jego działań, co miało się przeło-

żyć na rozwój firm w nim zrzeszonych.  

Aktualnie Klaster Zielona Chemia zakłada i realizuje dalszą internacjo-

nalizację Klastra i jego członków. Potwierdzenie intensyfikacji internacjona-

lizacji jest współpraca m.in. z: Sustainable Business HUB w Malmö, Szwe-

cja; Dniepropietrowską Izbą Przemysłowo-Handlową w Dniepropietrowsku, 

Ukraina; Związkiem Chemików Ukrainy w Kijowie, Ukraina; MaZ Legal 

International w Nowym Jorku, USA; KuVBB e.V. Netzwerk fur Kunst-

http://www.sbhub.se/
http://www.sbhub.se/
http://cci.dp.ua/
http://cci.dp.ua/
http://www.chemunion.org.ua/uk
http://www.mazlegal.com/home.html
http://www.mazlegal.com/home.html
http://www.mazlegal.com/home.html
http://kuvbb.de/
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stoffe, Chemie, Biopolymere, Niemcy; FEMAC, Hiszpania; AGROCLU-

STER Ribatejo, Portugalia; BIOMASTEC, Niemcy; CREA Hydro&Energy, 

Czechy; GREEN SYNERGY CLUSTER, Bułgaria; Innovation Network for 

Biomass INBIOM, Dania; INNOSKART ICT Cluster, Węgry; VEGEPO-

LYS, Francja; Wereld van Papier, Holandia; Industrievereinigung für Le-

bensmitteltechnologie und Verpackung e. V (IVLV), Niemcy; Kenniscen-

trum Papier en Karton (KCPK), Holandia; CELABOR, Belgia; Fraunhofer 

IVV, Niemcy; Papiertechnischen Stiftung (PTS), Niemcy. 

Podsumowanie 

Zmiany w gospodarce światowej oddziałują na sektor MSP przez włą-

czenie się w jej nurt tych małych i średnich przedsiębiorstw, które dotych-

czas funkcjonowały wyłącznie na rynkach lokalnych. Poszczególne przed-

siębiorstwa muszą odnaleźć w tym układzie własną pozycję i umiejętność 

podejmowania decyzji. Funkcjonując w obszarze zwiększonego ryzyka  

i niepewności, małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej nawiązują 

współpracę z otoczeniem, a jej przykładem współpraca w strukturach kla-

stra. 

Internacjonalizację działalności przedsiębiorstw opartych na klastrach 

cechuje większa stabilność niż w przypadku indywidualnej ekspansji zagra-

nicznej (Kowalski, 2011). 

Członkostwo małych i średnich przedsiębiorstw w klastrze może wpły-

nąć na intensyfikację procesu ich internacjonalizacji, a tym samym zwięk-

szyć szanse najmniejszych podmiotów na odniesienie sukcesu w warunkach 

międzynarodowej konkurencji.  

Bibliografia 

Bernaś, B. (red.). (2006). Finanse międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN. 
Bielawska, A. (2006). Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnic-

two Naukowe PWN. 
Brojakowska-Trząska, M. (2011). Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowa-

nia małych i średnich przedsiębiorstw. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński (praca dok-
torska). 

Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjo-
nalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. 

Jankowska, B. (2010). Internacjonalizacja klastrów. Gospodarka Norodowa, 5–6, 19–40. 
Ketels, Ch. (2003). The Development of the cluster koncept – present experiences and further 

developments. Prepared for NRW conference on clusters. Duisburg, Germany, 5 De-
cember. 

Kinas, P. (2013). Klastry jako narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zarządzanie  
i Finanse, 11 (1/2), 129–140. 

http://zielonachemia.eu/partnerzy/www.femac.org
http://www.agrocluster.com/EN
http://www.agrocluster.com/EN
http://www.biomastec.com/index.php?id=84
http://www.creacz.com/
http://www.creacz.com/
http://www.creacz.com/
http://greensynergycluster.eu/
http://www.inbiom.dk/
http://www.inbiom.dk/
http://www.inbiom.dk/
http://www.innoskart.hu/en
http://www.vegepolys.eu/
http://www.vegepolys.eu/
http://www.wereldvanpapier.nl/
http://www.ivlv.org/ueber-uns
http://www.ivlv.org/ueber-uns
http://www.kcpk.nl/
http://www.kcpk.nl/
http://www.celabor.be/site/index.php?id_surf=&surf_lang=en
http://www.ivv.fraunhofer.de/
http://www.ivv.fraunhofer.de/
http://www.ivv.fraunhofer.de/
http://www.ptspaper.de/
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-245aa086-38a0-348c-be15-a4696f4b4d52


46 Magdalena Brojakowska-Trząska 

 

 

Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodnipomorskim. Zachodnipomorski Kla-

ster Chemiczny Zielona Chemia (2012). Szczecin: Regionalne Centrum Innowacji  
i Transferu Technologii, Zachodnipomorski Uniwesrytet Technologiczny w Szczecinie.  

Kompetenznetze (2007). Internationalization of Networks: Barriers and Enablers – Study: 
emipirical analysis of selected European Networks. Berlin: Bundesministerium fur Wir-
tschaft und Technologie. 

Kowalski, A.M. (2011). Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększenia innowacyjności i konku-
rencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów. Studia Europejskie, 1 

Marshall, A. (1920). Principles of Economics. London: Macmillan. 

Oviatt, B.M., McDougall, P.P. (1995). Global start-ups: Entrepreneurs on a worldwide stage. 
Academy of Management Executive, 9 (2). 

Oviatt, B.M., McDougall, P.P. (1997). Challenges for Internationalization Process Theory: 
The Case of International New Ventures. Management International Review, 37 (Spe-
cial Issue 2). 

Plawgo, B. (2004). Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonali-
zacji. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz. 

Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE. 
Strzyżewska, M. (2011). Współpraca między przedsiębiorstwami-odniesienie do polskiej 

praktyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa. 

Clusters as an Instrument for Enhanced Internationalisation of Small  

and Medium-Sized Enterprises 

Keywords: clusters, internationalization, small and medium enterprises 

Summary. The intensification of international economic integration promotes the 

internationalization of business activities. This applies not only transnational corpo-

rations, large companies but also small and medium-sized enterprises, for which 

expansion into foreign markets is often a chance of development. Support the inter-

nationalization of small and medium-sized enterprises can establish cooperation 

with other stakeholders, by creating different kinds of networks and clusters. The 
aim of the article is to show the importance of small and medium-sized enterprises 
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Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienie integracji rynku na przykładzie 
funkcjonowania grup producenckich na rynkach rolnych, ze szczególnym uwzględ-

nieniem roli producentów zbóż. Grupy producenckie ze względu na swoje zalety są 

ważnym podmiotem, wokół którego można tworzyć dobrze funkcjonujący system 

skupu i przechowalnictwa zbóż. Grupy producenckie, działając w otoczeniu instytu-

cjonalnym agrobiznesu, są w kręgu oddziaływania różnych instytucji. Oddziaływa-

nie otoczenia instytucjonalnego wymusza określone reakcje, które przynoszą wy-

mierne korzyści, ale i ograniczenia funkcjonowania grup producenckich. Wsparcie 

inwestycyjne kierowane głównie do grup producenckich funkcjonujących w rolnic-

twie jest przejawem zmian i kierunków przekształceń polskiego sektora rolno-

spożywczego. Pomoc ta jest udzielana przede wszystkim podmiotom funkcjonują-

cym na obszarach o niekorzystnych bądź trudnych warunkach produkcji.  

Geneza i znaczenie grup producenckich na rynkach rolnych 

Zrzeszanie się grup producenckich i marketingowych są jednym  

z wcześniejszych form organizowania się rolników. Jeszcze przed pojawie-

niem się formalnych i prawnych form wsparcia grup producenckich istniały 

silne organizacje zrzeszające rolników w ramach prowadzonej specjalizacji 
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upraw. Dominacja w strukturze agrarnej gospodarstw o charakterze rodzin-

nym sprzyja budowie i zacieśnianiu więzi sąsiedzkiej lub formowaniu grup 

wsparcia w okresach newralgicznych, takich jak kumulacja pracy bądź wy-

stępowanie klęsk żywiołowych. 

Podstawą funkcjonowania grup producenckich są poszczególne gospo-

darstwa rodzinne, które działając w różnych formach, kształtują potencjał 

produkcyjny całej grupy
 
(Tomczak, 2005). Wyższa efektywność ekono-

miczna gospodarstw rolnych sprzyja koncentracji i specjalizacji produkcji, 

przy jednoczesnym przeobrażaniu się rodzinnych gospodarstw w quasi-

przedsiębiorstwa rolne oparte na najemnych zasobach pracy.  

Grupy producenckie poddawane są działaniu mechanizmu rynkowego, 

który jest siłą sprawczą procesów ekonomicznych i weryfikatorem ich efek-

tywności. Działając w ramach wspólnoty ukierunkowana organizacja gospo-

darcza jest w stanie przeciwstawić się innym zorganizowanym podmiotom, 

takim jak koncerny czy konsorcja. Rynek produktów rolnych obejmuje wiele 

rynków branżowych: zbóż, rzepaku, ziemniaków, mięsny, mleka, jaj i dro-

biu, owoców i warzyw. Osiągnięcie równowagi globalnej na rynku rolnym 

zdeterminowane jest koniecznością zapewnienia równowag cząstkowych na 

rynkach poszczególnych produktów. Występujące sprzężenia zwrotne po-

między rynkami powodują, że produkty rolne mogą być sprzedawane lub 

mogą stanowić surowiec do dalszej produkcji
 
(Kucharski, 2012). Na rysun-

ku 1 przedstawiono miejsce gospodarstwa rodzinnego w strukturze społecz-

no-ekonomicznej rolnictwa indywidualnego. 

 

Rysunek 1. Rolnictwo rodzinne w strukturze społeczno-ekonomicznej rolnictwa 

indywidualnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Zegar, 2008). 
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Grupy producenckie mogą przynieść wymierne korzyści nie tylko swo-

im członkom, ale stanowić również ważny podmiot porządkowania obrotu 

artykułami rolnymi oraz skutecznie bronić wieś przed nieuczciwymi pośred-

nikami. Szczególnego sensu nabiera promowanie różnych rodzajów integra-

cji poziomej i pionowej producentów. Nakreślone działania powinny przy-

czynić się do zmian w sektorze rolniczym przez tworzenie nowych  

i usprawnienie funkcjonowania dotychczasowych struktur organizacyjnych 

obejmujących zarządzanie łańcuchem dostaw oraz aktywizację współpracy 

gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw przetwórczych.   

Formy powiązań producentów rolnych z rynkiem  

Czynnikiem dynamizującym procesy restrukturyzacji rolnictwa jest 

wykształcenie się nowoczesnych form powiązań gospodarstw rolnych z ryn-

kiem. Grzelak (2008) wyróżnia następujące formy: 

– kontraktacja, 

– spółdzielnie, 

– giełdy towarowe, 

– rynki hurtowe, 

– klastry, 

– grupy producenckie. 

Rozwój gospodarki rynkowej sprawia, że producent rolny nie jest  

w stanie właściwie odczytywać zawiłości gry rynkowej, co znacznie utrud-

nia mu ulokowanie produktów w optymalnym miejscu zbytu. Problem ten 

może złagodzić integracja pionowa zarówno w formie kontraktacji, jak  

i tworzona na bazie grupy producenckiej współpracującej z firmą przetwór-

czą. Większość producentów rolnych jest skłonna do rezygnacji z samo-

dzielności organizacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu odrębności eko-

nomicznej i prawnej. Kontraktacja jest dlatego najbardziej popularną formą 

związków zintegrowanych, gdyż nie wymaga od rolników zmiany stosun-

ków własności i jest łatwa do zaakceptowania przez nich. 

Rozwój tej formy integracji wynika także z niedoskonałości rynku su-

rowców i produktów żywnościowych, a także ze wspierania jej przez insty-

tucje publiczno-prawne kształtujące infrastrukturę rynku. Do rozwoju inte-

gracji kontraktowej zachęca rosnące ryzyko produkcji, wzrost produktywno-

ści kapitału i wydajności siły roboczej, wahania cen i konkurencja oraz ure-

gulowania prawne dotyczące powiązań integracyjnych. Rozwój tego rodzaju 

integracji ograniczać może możliwość zbytu w ramach zdemonopolizowa-

nego otoczenia, konieczność standaryzacji produktów, duża dojrzałość kon-

sumpcyjna produktu rolnego oraz głęboki interwencjonizm w rynek rolny. 
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Oprócz wymienionych form powiązań producentów rolnych, najmniej 

popularną formą integracji rolników wydaje się być grupa producencka. 

Grupy producenckie powstają od kilku lat, ale negatywne doświadczenia 

okresu kolektywizacji rolnictwa, nadal wywołują obawy i niepewność wśród 

rolników
 
(Babiak, 2010). Grupa marketingowa (zaawansowana forma grupy 

producenckiej) staje się integratorem pionowym i tworzy oddolny łańcuch 

integracyjny, co powinno zachęcać producentów rolnych do uczestnictwa. 

Ten typ pionowego łańcucha integracyjnego, tworzonego na bazie grupy 

marketingowej, uważany jest bowiem za bardziej korzystny dla rolników niż 

integracja pionowa, gdyż rolę integratora pełni zazwyczaj firma nierolnicza. 

Możliwość pokonania barier rozwojowych spółdzielczości, jako jednej  

z form integracji producentów rolnych, można upatrywać w procesie konso-

lidacji spółdzielni i to głównie w spółki prawa handlowego.  

Grupy producenckie ze względu na swoje zalety są ważnym podmio-

tem, wokół którego można tworzyć dobrze funkcjonujący system skupu  

i przechowywania zbóż. Grupy producenckie, działając w otoczeniu instytu-

cjonalnym agrobiznesu, są w kręgu oddziaływania różnych instytucji, wśród 

których można wskazać: państwo, instytucje samorządowe, agencje rządo-

we, giełdy papierów wartościowych oraz towarowe i rynki hurtowe, banki, 

instytucje ubezpieczenia społecznego, Główny Inspektor Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych, Główny Lekarz Weterynarii, fundacje, jednostki doradcze, 

związki zawodowe rolników i pracowników przedsiębiorstw oraz zrzeszenia 

plantatorów i producentów zwierząt
 
(Kapusta, 2008). Oddziaływanie oto-

czenia instytucjonalnego wymusza określone reakcje, które przynoszą wy-

mierne korzyści, ale i ograniczenia dla funkcjonowania grup producenckich. 

W tabelach 1 i 2 przedstawiono korzyści i ograniczenia grup producenckich 

w relacji z otoczeniem instytucjonalnym. 

Analizując kierunki zmian i tendencje w UE, należy podkreślić, że 

niemal w każdym kraju członkowskim funkcjonują inne organizacje, chociaż 

można wyodrębnić pewne cechy i formy wspólne, wśród których Czyżewski 

i Hanisz-Matuszczak (2004) wyróżniają: 

– organizacje branżowe producentów (związki branżowe), 

– organizacje rolnicze ogólne (krajowe, wyznaniowe, regionalne itp.), 

– izby rolnicze, 

– organizacje rolnicze typu związków zawodowych. 

Obecnie dokonują się zasadnicze procesy konsolidacji tych organizacji 

(wzajemne przenikanie się, rozwój związków koordynacyjnych) oraz two-

rzenia organizacji w „ciągach technologicznych” (producentów, przetwór-

ców, handlowców – np. zbóż) a więc postępuje pionowa i pozioma integra-
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cja. Można wskazać kilka cech wspólnych charakteryzujących te organiza-

cje, które są: 

– powszechne, choć w większości krajów są dobrowolne, 

– dobrze zorganizowane na szczeblu krajowym, mimo istnienia kilku 

związków podstawowych w danym kraju, kilkunastu branżowych  

i licznych regionalnych, 

– integrowane często w system krajowy związków rolniczych. 

Tabela 1 

Korzyści grup producenckich w relacji z otoczeniem 

Forma integracji 

rynkowej 
Zalety 

Grupy  

producenckie 

łatwiejszy dostęp do informacji rynkowej i naukowej 

możliwość wspólnego inwestowania w urządzenia obsługujące dystrybucję 

oraz służące do wstępnego przetwarzania surowca  

łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty, gwaran-

cje, zaliczki) 

możliwość uzyskania wyższych cen w zbycie i płacenie niższych cen za 

środki produkcji dzięki zwiększeniu siły przetargowej na rynku 

eliminowanie wzajemnej konkurencji i zastępowanie jej współpracą (ko-

operacją) 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2 

Ograniczenia grup producenckich w relacji z otoczeniem 

Forma integracji 
rynkowej 

Typ ograniczenia 

Grupy  
producenckie 

rolnicy postrzegani są jako szczególnie niezależni i niechętni do 
współpracy w imię obopólnej korzyści 

producenci zrzeszeni w grupę producencką nie są zwolnieni od podatku 

dochodowego, mimo że działalność ta stanowi przedłużenie gospodar-
stwa rolnego (co może zniechęcać samych zainteresowanych)  

zorganizowane rynki zbytu, które najczęściej dokonują zakupu od 
producenckich grup marketingowych rozpoczynają dopiero swoją 
działalność  

rolnicy mają zbyt małe możliwości finansowe, by podołać wymaga-
niom członkowskich grup producenckich, zaangażowania finansowego 

oraz wkładu towarowego 

Źródło: opracowanie własne.    

W większości przypadków powyższe związki wykazują się siłą i trwa-

łością, przede wszystkim w głównych dla danego kraju branżach. Związki te 

współtworzą i współrealizują zasady Wspólnej Polityki Rolnej dla danego 

sektora produkcji i rynku rolnego. 
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Analiza wybranych form integracji pionowej i poziomej w gospodarce 

żywnościowej prowadzi do wniosku, że niezbędne jest wsparcie tych form 

przez politykę państwa. Rozwój tego sektora władze państw unijnych  wiążą 

z poprawą jego konkurencyjności. Sektor publiczny angażuje się zatem  

w szeroko rozumianą promocję krajową i zagraniczną produktów rolno-

spożywczych. Pomoc skierowana do spółdzielni produkcyjnych, zaopatrze-

nia i zbytu, grup producenckich i marketingowych, struktur klastrowych, 

giełd towarowych i rynków hurtowych w celu poprawy efektywności pro-

dukcji i obrotu produktów żywnościowych to podstawowe przesłanki budo-

wy równowagi w łańcuchu żywnościowym. Jak sugerują Grosse i Hardt 

(2011) niska wydajność osiągana w sektorze produkcji rolnej staje się istot-

nym czynnikiem ograniczającym dalszy rozwój. Wsparcie tych podmiotów 

jest przejawem dążeń do stabilizacji rynków żywnościowych przez dostoso-

wanie produkcji do stawianych przez te rynki wymagań. 

Grupy producenckie, jako połączone mikropodmioty o wyższej świa-

domości ekonomicznej, są ukierunkowane na sprawdzone rozwiązania orga-

nizacji rynku na podstawie systemu giełdowego, który daje gwarancję nie-

zawodności, gdzie wszyscy uczestnicy rynku poddani są samokontroli,  

a uzyskiwane ewentualne korzyści finansowe zależą wyłącznie od ich umie-

jętności przewidywania zmian na rynku, skłonności do podejmowania ryzy-

ka, stopnia opanowania technik zawierania transakcji, strategii w różnym 

przedziale czasowym, wiedzy z dziedziny ekonomii itp. 

Dysfunkcje rynku rolnego wobec oczekiwań grup producenckich 

Stworzenie przez struktury państwowe możliwości rozwoju rynku rol-

nego opartego na koncepcjach ekonomicznych, gdzie podstawą systemu są 

giełdy towarowe, stwarza możliwość przemian w systemie organizacji, spo-

sobie produkcji i dystrybucji produktów rolnych. Wprowadzone rozwiązania 

wymuszają zasady konkurencyjności przynosząc akceptowalną dochodo-

wość przedsiębiorstw rolnych przy ograniczonych i uzasadnionych wydat-

kach budżetowych. Dotychczasowe, aktywne stanowisko państwa, będące 

często stroną w transakcji na rynku rolnym, sprowadza się do funkcji orga-

nizatora obrotu giełdowego i kontrolera działalności giełd towarowych 

zgodnie z uchwalonym prawem. 

Kolejnym przykładem dezorganizacji rynku rolnego są rozwiązania 

administracyjne i sposoby płatności dla uczestników rynku. Opóźnienia  

w rozliczeniach z osobami składającymi wnioski o dofinansowanie z fundu-

szy unijnych, ciągnące się w nieskończoność formalności, skomplikowane 

procedury wypełniania wniosków wywołują atmosferę niejasności, nieufno-

ści wobec administracji, wzajemnych podejrzeń oraz wymuszają udział po-
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średników. Na przykład Unia Europejska nałożyła karę finansową w wyso-

kości 400 mln zł na Polskę za błędną identyfikację gruntów, co spowodowa-

ło negatywną ocenę wykorzystania funduszy rolnych w latach 2005–2006. 

Są to uchybienia administracyjne w określaniu za pomocą zdjęć lotniczych 

obszarów rolnych, za które przysługiwały dopłaty. Przyczyniło się to do 

nieprawidłowego oszacowania gruntów i mogło skłaniać do nadużyć. Taki 

stan powoduje, że grupy producenckie uzyskują mniejsze świadczenia pie-

niężne, gdyż angażują dodatkowo pośredników zorientowanych w specyfice 

procedur administracyjnych albo sami, kosztem czasu, który mógłby być 

wykorzystany w działalności rolnej, wypełniają dokumentację. 

Jerzak (2013) wskazuje na miary efektywności funkcjonowania struktur 

instytucjonalnych w rolnictwie wyróżniając: 

– przedsiębiorczość, 

– innowacyjność, 

– skłonność do współpracy, 

– poczucie wspólnoty, 

– wiedzę agrotechniczną, 

– znajomość rynków i ryzyka. 

Jeśli przyjąć, że grupy producenckie mają powyższe cechy, to można 

wokół nich tworzyć system rynkowy dostosowany do ich oczekiwań i po-

trzeb, a udzielone wsparcie instytucji państwowych będzie przejawem dążeń 

do stabilizacji rynków żywnościowych przez dostosowanie produkcji do 

stawianych przez te rynki wymagań.  

Grupa producentów rolnych jako przedsiębiorca z osobowością prawną 

musi spełniać następujące warunki: 

1. Jej członkami są producenci produktu rolnego lub produktów, dla któ-

rych powołano grupę. 

2. Dysponuje aktem założycielskim, który wraz ze statutem i umową sta-

nowi podstawę działania. 

3. Każdy z członków grupy nie może mieć więcej głosów niż 20% na wal-

nym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników. 

4. Przychody ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach 

członkowskich grupy stanowią więcej niż połowę przychodów ze sprze-

daży produktów, do której grupa została powołana. 

5. Grupa określa obowiązujące jej członków zasady produkcji, w tym do-

tyczące jakości i ilości produktów oraz sposoby przygotowywania do 

sprzedaży. 

Powyższe wytyczne czynią z grupy producenckiej podmiot gospodar-

czy gotowy do konkurowania, nie bez szans, z innymi uczestnikami rynku 
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na warunkach giełdowych, które dla producentów zbóż proponuje giełda 

towarowa.  

Wsparcie inwestycyjne kierowane głównie do grup producenckich 

funkcjonujących w rolnictwie oraz też do spółdzielni, małych zakładów 

przetwórstwa spożywczego i firm uzyskujących niewielki zysk jest przeja-

wem zmian i kierunków przekształceń polskiego sektora rolno-

spożywczego. Pomoc ta jest udzielana przede wszystkim zakładom funkcjo-

nującym na obszarach o niekorzystnych bądź trudnych warunkach produkcji.  
Ponadto realizowana polityka powinna być skierowana na innowacyj-

ność w dostosowaniu produkcji rolniczej do stale rosnących wymagań 

przedsiębiorstwa oraz potrzeb odbiorców finalnych. Według Czyżewskiego  

i Sapy (2003) sposobem wzmocnienia  istotnej słabości rolnictwa wobec 

pozarolniczego otoczenia jest prowadzenie polityki rolnej opartej na działa-

nia prodochodowe i propodażowe na rzecz producentów rolnych oraz kiero-

wanie się potrzebą stadialności w procesach dostosowawczych. 

Podsumowanie 

Grupy producenckie związane z rynkiem zbóż funkcjonują zgodnie  

z wymogami rynku, które wymuszają na nich produkcję tanią, o określonym 

standardzie i ukierunkowaną na potrzeby odbiorców. Wszyscy uczestnicy 

poddawani są rynkowej konkurencyjności ponosząc ryzyko i koszty za nie-

trafione decyzje uczestników tego rynku. Istotna jest rola państwa, które 

postrzegane jest jako aktywny uczestnik rynku w kwestiach organizacyj-

nych, edukacyjnych i jeśli nie zakłóci to kształtowania się rynkowych kate-

gorii ekonomicznych – w kwestiach finansowych.  

Brak konsekwencji we wprowadzaniu mechanizmów rynkowych skut-

kuje występowaniem ograniczonego propagowania systemu funkcjonowania 

rynku rolnego opartego na giełdach towarowych i transakcjach terminowych 

oraz rozbudowanym systemie skupu interwencyjnego. W rezultacie sztuczne 

oddziaływanie na cenę produktów rolnych wywiera wpływ na wielkość po-

pytu i podaży. Działania te mają bardziej wymiar polityczny niż ekonomicz-

ny i hamują procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do wymogów oraz 

wyzwań jakie niesie z sobą członkostwo w Unii Europejskiej. 

Zastosowanie mechanizmów rynkowych w gospodarce rolnej, działają-

cej na podstawie giełd towarowych i transakcji terminowych sprzyja rozwo-

jowi i modernizacji rolnictwa. Brak rozwiązań rynkowych i zastąpienie ich 

regulacjami administracyjnymi wcześniej czy później spowoduje efekty 

niepożądane, takie jak: wzrost wydatków budżetowych na rolnictwo, skup 

interwencyjny i produkcja „na magazyn”, sterowane ceny i niemożność pla-

nowania produkcji na skalę masową towarów rolnych. 



 Grupy producenckie jako beneficjenci... 55 

 

 

 

Bibliografia 

Babiak, J. (2010). Polityka kształtowania ustroju rolnego w Polsce. Poznań: Wydawnictwo 
Naukowe WNPiD Uniwersytetu Adama Mickiewicza.  

Czyżewski, A., Hanisz-Matuszczak, A. (2004). Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium 
porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Poznań: Wydawnic-

two Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
Czyżewski, A., Sapa, A. (2003). Mechanizmy wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami 

Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
Grosse, T., Hardt, Ł. (2011). Sektorowa czy zintegrowana czyli o optymalnej strategii rozwoju 

polskiej wsi. Warszawa: Pro Oeconomia – Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicz-
nych. 

Grzelak, A. (2008). Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po 1990. Poznań: Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.  

Jerzak, A.M. (2013). Towarowy rynek terminowy w rolnictwie. Determinanty tworzenia  

i rozwoju w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Kapusta, F. (2008). Agrobiznes. Warszawa: Wydawnictwo Difin.  
Kucharski, K. (2012). Gospodarstwa wielkoobszarowe w Wielkopolsce na rynku zbóż i rzepa-

ku po 2003 roku, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Tomczak, F. (2005). Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy 

rozwoju. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. 
Zegar, J.S. (2008). Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. 

Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy 

Instytut Badawczy. 

Producers Groups as Beneficiaries of the Agricultural Markets Restructure 

Keywords: agricultural markets, structure of agricultural markets, agriculture 

Summary. In the article an issue of integration of the market was presented on the 
example of functioning of producer's groups on agricultural markets, with particular 

reference to for role of producers of cereals. Producer's groups on account of their 

virtues are an important entity around which it is possible in order to create the well-

functioning system of the purchase and storages of cereal crops. Producer's groups 

acting in institutional surrounding the agribusiness there are influences of various 
institutions in the range. The influence of institutional surroundings is extorting 

determined reactions which are bringing notable benefits, but also restrictions for 

functioning of producer's groups. The investment support directed mainly at produc-

er's groups functioning in the farming is a sign of changes and directions of trans-
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Rolna, interwencjonizm  

Streszczenie. W pracy przeanalizowano aktualne formy pomocy kierowanej do 
gospodarstw rolniczych z budżetu krajowego i unijnego. Pokazano także wiele udo-

godnień prawnych, które w połączeniu z pomocą finansową tworzą kompleksowy 

pakiet wsparcia rolnictwa. 

Wprowadzenie  

Rolnictwo to pierwotny dział gospodarki, dlatego jest uwzględniane we 

wszystkich systemach ekonomicznych i politycznych, ponieważ jest charak-

terystyczne dla otoczenia człowieka we wszystkich regionach i strefach kli-

matycznych. Aktywność gospodarczą rolnictwa determinują uwarunkowania 

tworzone przez siły natury. Zdaniem Sobieckiego (2015) to powoduje, że 

mamy do czynienia z wieloma formami rolnictwa, różniącymi się strukturą 

czynników produkcji, rodzajem wytwarzanych produktów, efektywnością, 

warunkami społecznymi, politycznymi, itd. 

Według belgijskiego ekonomisty rolnego Van Huylenbroecka (2007) 

rolnictwo spełnia cztery rodzaje funkcji pozakomercyjnych: 
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1. Funkcje zielone: zarządzanie zasobami ziemi w celu utrzymania jej war-

tościowych właściwości, stwarzanie warunków dla dziko żyjących zwie-

rząt i roślin, ochrona dobrostanu zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności 

i poprawa obiegu substancji chemicznych w systemach produkcji rolnej. 

2. Funkcje błękitne: zarządzanie zasobami wodnymi, poprawa jakości wód, 

zapobieganie powodziom, wytwarzanie energii wodnej i wiatrowej. 

3. Funkcje żółte: utrzymywanie spójności i żywotności obszarów wiej-

skich, podtrzymywanie i wzbogacanie tradycji kulturalnej oraz tożsamo-

ści wsi i regionów, rozwój agroturystyki i myślistwa. 

4. Funkcje białe: zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i produkcja 

zdrowej żywności (food security and food safety). 

Rosnąca konkurencja na globalnym rynku, a z drugiej strony wymogi 

związane z ochroną środowiska czy dobrostanem zwierząt, powodują rosną-

cą presję poprawy konkurencyjności polskich gospodarstw oraz elastycz-

nych dostosowań do otoczenia. W tym kontekście znaczną rolę odgrywa 

właściwie ukierunkowana pomoc publiczna mająca skłaniać jej beneficjen-

tów do poprawy efektywności funkcjonowania przy jednoczesnym uwzględ-

nianiu stanu dóbr publicznych. Interwencjonizm państwowy to polityka ak-

tywnego oddziaływania państwa na przebieg procesów gospodarczych. Inge-

rencja taka najpełniej zaznacza się w obszarze rolnym, stąd celem artykułu 

było przybliżenie jej form na przykładzie Polski.  

Interwencjonizm rolny – przyczyny i uzasadnienie 

Początków znaczącego protekcjonizmu doszukać się można w epoce 

merkantylizmu (druga połowa XVI w.), kiedy to wielkie odkrycia geogra-

ficzne i postęp gospodarczy ożywiły rozwój przemysłu i wymianę handlową. 

Namiastką interwencjonizmu była polityka celna. Za twórcę polityki celnej, 

wykorzystującej finansowe i pozafinansowe narzędzia w obronie gospodarki 

rodzimej, uważa się J.B. Colberta (ministra finansów Francji w latach 1665–

1683). Wybuch światowego kryzysu gospodarczego w 1873 roku zaostrzył 

walkę konkurencyjną przede wszystkim na światowych rynkach artykułów 

rolnych. Kryzys agrarny objął większość krajów gospodarczo rozwiniętych, 

w wyniku czego nastąpił nawrót protekcjonizmu państwowego (neoprotek-

cjonizm). W 1890 roku Stany Zjednoczone wprowadziły tzw. taryfę McKin-

leya, podwyższając poziom ceł z 24–30% do 50%, które w 1897 roku pod-

wyższono do 57%. W handlu zagranicznym protekcjonizm był podstawą 

oddziaływania władz publicznych na sektor rolny aż do lat trzydziestych XX 

wieku, kiedy to Wielki Kryzys gospodarczy skutkował wzrostem ekono-

micznej roli państwa na rynku wewnętrznym. Zwarty system interwencji 

gospodarczej państwa najwcześniej został wprowadzony w USA i w euro-
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pejskich państwach faszystowskich. Integracja i ujednolicenie systemów 

interwencji rolnej w rozwiniętej gospodarczo Europie nastąpiły wraz  

z utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Interwen-

cjonizm rolny EWG osiągnął najszerszy zakres subsydiowania pod koniec 

lat osiemdziesiątych XX wieku, zaś w latach dziewięćdziesiątych przepro-

wadzono gruntowną reformę polityki rolnej. Zdaniem Wilkina (2002), 

uruchomienie polityki sektorowej to stworzenie określonemu działowi 

gospodarki uprzywilejowanych warunków rozwoju wskutek oddziaływania 

grup interesu bądź wykazania, że istnieją ku temu ważne przesłanki eko-

nomiczne (np. zjawisko zawodności rynku – market failure). W Europie 

zniszczonej działaniami wojennymi panowała powszechna zgoda na trak-

towanie sektora rolnego jako szczególnego działu gospodarki (Wilkin, 

2009). 

Teoretyczne podstawy współczesnego interwencjonizmu państwowego 

stworzył angielski ekonomista J.M. Keynes (1883–1946) argumentując jego 

potrzebę przez negację założeń ekonomii neoklasycznej o doskonałości rynku. 

Twórcy współczesnych teorii ekonomicznych nie kwestionują w większości 

konieczności stosowania interwencjonizmu państwowego tam, gdzie mecha-

nizm wolnego rynku nie może sprawnie funkcjonować (Czyżewski, 2003). 

W opinii Spychalskiego (2008), interwencjonizm oznacza świadomą  

i celową działalność władzy publicznej (centralnej i samorządowej) ograni-

czającą niedoskonałości mechanizmu rynkowego i wspierającą procesy roz-

wojowe w gospodarce. Zwykle przyjmuje on formułę polityki ekonomicz-

nej, której instrumenty kształtują zachowania producentów i konsumentów, 

jak również wyznaczają pewne ramy ich aktywności. Szczególnie istotne 

jest oddziaływanie polityki gospodarczej wobec rolnictwa i obszarów wiej-

skich, gdzie mechanizm rynkowy nie gwarantuje odpowiedniej alokacji za-

sobów, a specyfika produkcji wymaga wsparcia instytucjonalnego. Ponadto, 

współczesne rolnictwo staje się kluczowym konserwatorem zasobów przy-

rodniczych, co uzasadnia transfer części dochodu społecznego do właścicieli 

gospodarstw. Interwencjonizm w rolnictwie jest trwałą cechą procesu go-

spodarczego, umożliwiającą wypełnianie przez rolnictwo wszystkich swoich 

funkcji – produkcyjno-wyżywieniowej, ekonomicznej, ekologicznej, spo-

łecznej i kulturowej. Stiglitz (1987) wskazuje na następujące przyczyny in-

terwencji państwa w rolnictwie: niekompletność i niedoskonałość rynków 

związanych z rolnictwem, konieczność i przydatność dostarczania rolnictwu 

dóbr o charakterze publicznym, występowanie zjawiska kosztów i efektów 
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zewnętrznych, niedoskonałość informacji oraz problemy dochodowe rolnic-

twa
1
.  

Realizacja celów polityki interwencjonizmu państwowego w rolnictwie 

odbywa się przez stosowanie wielu instrumentów ekonomicznych i admini-

stracyjno-prawnych, ograniczających w sposób pośredni i bezpośredni me-

chanizm wolnej konkurencji. Można je podzielić na rynkowe i pozarynkowe 

oraz wydzielić protekcjonizm wewnętrzny i zewnętrzny. W takim zamyśle 

została stworzona w 1957 roku Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. 

W podobnym celu zresztą urzędnicy prezydenta H.C. Hoovera (1929–1933)  

i przede wszystkim F.D. Roosevelta (1933–1945) wprowadzili wiele progra-

mów pomocy państwowej dla amerykańskiego rolnictwa
2
, które wraz z upły-

wem lat rozrastały się.  

Zdaniem Sobieckiego (2015), instrumenty polityki rolnej miały na celu 

złagodzenie fluktuacji cenowych w rolnictwie i podniesienie dochodów rol-

niczych do poziomu, który uznawano za „parytetowy”. Formy interwencji  

w Europie, Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach wysoko rozwi-

niętych, były podobne. Podstawową rolę odgrywały tzw. ceny instytucjonal-

ne (wskaźnikowe, interwencyjne, minimalne, ceny progu), instrumenty poli-

tyki handlowej (cła, opłaty wyrównawcze, kontyngenty, subsydia eksporto-

we), zakupy interwencyjne, gromadzenie i upłynnianie rezerw produktów 

rolnych, a także bezpośrednie wspieranie dochodów rolniczych (kredyt sub-

sydiowany, płatności kompensacyjne). 

Należy jednak dodać, że nadmierny interwencjonizm państwowy do-

prowadził do wielu niekorzystnych zjawisk, choćby takich jak: ograniczenie 

możliwości rozwoju krajów biednych i pojawienie się znacznych nadwyżek 

żywności w Unii. W świetle przeglądu literatury można sformułować nastę-

pującą listę negatywnych skutków subsydiowania rolnictwa: 

– oburzenie części społeczeństwa, która uznaje subsydia za działanie 

nieuczciwe (niszczące naturalną przedsiębiorczość i konkurencyj-

ność), 

– niezadowolenie konsumentów żywności, którzy muszą płacić wyż-

sze ceny za produkty rolne, 

                                                             
1 Konieczność interwencji w rolnictwie można też uzasadnić tzw. teorią siły przeciwnej. Według 

Galbraitha (1991), rolnictwo nie wytworzyło siły zdolnej do przeciwstawienia się potędze rynku. 
Państwo ma tę siłę tworzyć. 
2 Obecnie głównym aktem określającym politykę rządu USA są tzw. ustawy rolnicze na 
kolejne lata (obecnie Farm Bill na lata 2014–2018). Ustawy rolnicze (wraz z budżetami) 
można przyrównać do WPR UE. Głównymi narzędziami wspierania rolnictwa, w myśl ustaw 
rolnych, są: dotacje bezpośrednie do produkcji, dotacje pośrednie (odłogowanie ziemi czy 
zabezpieczenie krajobrazu naturalnego), system zarządzania ryzykiem (gwarancja ceny, 
kontraktacja plonów) oraz dopłaty do eksportu. 
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– zachęcenie do nadprodukcji, 

– przejmowanie dużej części dotacji przez otoczenie rolnictwa (tzw. 

wyciek wsparcia), 

– zachęcenie do nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego (in-

ternalizacja negatywnych efektów zewnętrznych), 

– pojawienie się wielu niedorzecznych wytycznych (rozporządzeń) 

oraz nadmierna rozbudowa biurokracji (Duczkowska-Małysz, 2013; 

Rembisz, 2010; Żmija, 2011). 

Warto także dodać, że kraje należące do Grupy Cairns
3
 konsekwentnie 

dążą do liberalizacji  światowego handlu i swobody obrotu produktami rol-

nymi opartymi na mechanizmach rynkowych (bez ich subsydiowania). Ak-

tywną rolę odgrywa tu Nowa Zelandia.  

Trzeba też zauważyć, że WPR należy do najbardziej kosztownych ro-

dzajów polityki UE, co jest powodem krytyki ze strony konsumentów  

z uwagi na drogą żywność. Poszerzenie UE-15 o nowe kraje tzw. UE-12 

uświadomiło konsumentom starej Unii, że produkty z Europy Środkowo-

Wschodniej są tańsze i zazwyczaj lepszej jakości (mniejszy udział środków 

chemicznych w produkcji). Ponadto bezpośrednie wspieranie produkcji 

rolnej spowodowało powstanie ogromnych nadwyżek żywności w latach 

70. i 80. XX wieku. Obecnie dotacje są powiązane z powierzchnią użytków 

rolnych (decoupling), co ma zapobiegać nadmiernej i szkodliwej dla śro-

dowiska (i konsumentów) intensyfikacji produkcji.  

Ponadto, według szacunków OECD (2013) do 80% transferów finanso-

wych kierowanych do sektora rolnego, było przechwytywanych przez produ-

centów środków produkcji dla rolnictwa oraz sektory przetwórstwa i handlu. 

Poza tym część tych transferów trafiała do właścicieli ziemi, niezajmujących 

się bezpośrednio produkcją rolniczą (wyższe czynsze). Zatem efektywność 

tego wsparcia była niska. Obecnie pojawiła się definicja tzw. rolnika aktyw-

nego zawodowo, który wniosek o dotacje musi udokumentować potwierdze-

niem prowadzenia produkcji rolnej. 

Pomoc publiczna w polskim rolnictwie  

W pierwszych miesiącach transformacji w Polsce nie było żadnej poli-

tyki rolnej ani wsparcia dla rolnictwa. Zdaniem Wilkina (2015), pojawiła się 

wówczas próżnia systemowa i regulacyjna. W 1990 roku całkowicie otwo-

rzono granice. Polska była wówczas najbardziej otwartym krajem Europy. 

Wszystko to razem złożyło się na bardzo trudną sytuację, w jakiej znalazły 

                                                             
3 Koalicja krajów opowiadających się za liberalizacją handlu artykułami rolnymi  
(www.cairnsgroup.org). 
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się wieś i rolnictwo. Dopiero po powołaniu agencji, w tym Agencji Własno-

ści Rolnej Skarbu Państwa, zaczęto nieco porządkować sytuację. Polska 

polityka rolna po 1990 roku, gdy wprowadzono system gospodarki indywi-

dualistycznej z dominującym mechanizmem rynkowym, realizuje zadania 

interwencjonizmu rynkowego i strukturalnego (Tomczak, 2009). Oznacza to, 

że z jednej strony jej celem jest podtrzymywanie poziomu dochodów produ-

centów rolnych, a z drugiej strony ukierunkowana jest na zmiany struktury 

społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich. Chodzi tu o zróżnicowanie 

źródeł dochodów wiejskich gospodarstw domowych i racjonalne wykorzy-

stanie zasobów materialnych, intelektualnych i społecznych. Z punktu wi-

dzenia rozwiązań instytucjonalnych polityka sektorowa jest kształtowana 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odpowiada za podstawy 

prawne i kierunki strategiczne interwencjonizmu, a realizację zadań powie-

rza się organizacjom powierniczym funkcjonującym jako państwowe osoby 

prawne
4
. Kluczową rolę w realizacji mechanizmów wsparcia odgrywają 

natomiast agencje rolne uczestniczące w przekazywaniu środków z budżetu 

unijnego i krajowego. Po integracji z Unią Europejską istnieją dwie agencje 

płatnicze wdrażające instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej – Agencja Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego (Spy-

chalski, 2008). 

Obok instrumentów finansowych z budżetu unijnego ARiMR prowadzi 

preferencyjne kredytowanie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, 

dopłacając do oprocentowania wielu linii inwestycyjnych, obrotowych  

i związanych z klęskami żywiołowymi. Jest to istotny element pomocy kra-

jowej dla rolników modernizujących swoje warsztaty produkcyjne i popra-

wiających płynność finansową w okresie zwiększonych zakupów środków 

produkcji. Z budżetu krajowego ARiMR finansuje także działalność pod-

miotów zajmujących się zbieraniem, przetwarzaniem na mączkę zwłok 

zwierzęcych bydła, owiec, kóz i świń, transportem lub spalaniem mączki.  

Kolejnym ważnym obszarem interwencjonizmu państwowego w Polsce 

jest kształtowanie ustroju rolnego przez poprawę struktury obszarowej gospo-

darstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rol-

                                                             
4 Najważniejsze podmioty to: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja 
Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-

nego, Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
oraz Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W Polsce 
rolnicy nie płacą podatku dochodowego (jedynie podatek rolny) oraz należą do oddzielnego 
systemu emerytalno-rentowego (KRUS). Wydatki na KRUS oznaczają dotacje dla Funduszu 
Emerytalno-Rentowego i utożsamiane są z wydatkami na rolnictwo. Mają charakter socjalny. 
Przywileje emerytalne rolników to w Europie stosunkowo rzadkie rozwiązanie i w dodatku 
stosowane przez coraz mniej krajów. Rolnicy mają przywileje emerytalne i płacą niższe 
składki niż reszta społeczeństwa tylko w Polsce, Austrii, Finlandii, Grecji i we Francji. 
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nych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach 

rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zadania te realizuje 

Agencja Nieruchomości Rolnych (poprzednio Agencja Własności Rolnej 

Skarbu Państwa) przez zagospodarowanie majątku ziemskiego byłych gospo-

darstw państwowych oraz nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi. 

Agencja stworzyła podstawy rynku ziemi rolniczej, szczególnie w północnej  

i zachodniej Polsce, gdzie podaż nieruchomości skarbowych jest duża
5
 (Ma-

śniak, 2011). ANR realizuje także prace hodowlane i programy doskonalenia 

zasobu genetycznego roślin i zwierząt, wspierając w ten sposób postęp biolo-

giczny w całym polskim rolnictwie. Uzupełnieniem tego jest Centrum Do-

radztwa Rolniczego, które odpowiada za upowszechnianie postępu biologicz-

nego i technologicznego, a także wspiera działania informacyjno-szkoleniowe 

we wszystkich placówkach regionalnych i lokalnych (Spychalski, 2008). 

Jeszcze innym elementem interwencjonizmu jest polityka rozwoju ob-

szarów wiejskich, realizowana głównie w ramach aktywności jednostek 

samorządu terytorialnego. W polityce regionalnej wykorzystuje się działania 

inwestycyjne tworzące elementy infrastruktury technicznej i społecznej. 

Kreuje się przedsiębiorczość lokalną poprzez ulgi podatkowe, specjalne 

strefy ekonomiczne czy inkubatory przedsiębiorczości. W ramach strategii 

rozwoju lokalnego realizowane są projekty rozwoju kapitału ludzkiego  

i społecznego na obszarach wiejskich i przedsięwzięcia poprawiające jakość 

życia mieszkańców wsi. 

Istotnym czynnikiem zmian modelu interwencjonizmu było przystąpie-

nie Polski do Unii Europejskiej (1.05.2004 r.) i przejęcie dorobku Wspólnej 

Polityki Rolnej (Czubak, 2013). Od tego momentu agencje płatnicze odpo-

wiadają za znaczną część mechanizmów interwencjonizmu. Agencja Rynku 

Rolnego realizuje zadania polityki rynkowej i stabilizuje zmienności ceno-

wo-ilościowe na głównych rynkach surowców rolniczych. Agencja Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje płatności bezpośrednie  

i wdraża programy polityki strukturalnej dla polskich obszarów wiejskich. 

Zakres i formy interwencjonizmu w rolnictwie i na obszarach wiejskich sta-

nowią zatem wypadkową rozwiązań systemowych we Wspólnej Polityce 

Rolnej Unii Europejskiej, polskiego modelu polityki rolnej w procesie ewo-

lucji oraz rozwiązań indywidualnych polityki regionalnej samorządu  

 

 

                                                             
5 Obrót ziemią rolną w Polsce po 2016 r. http://www.raportrolny.pl/wiadomosci/item/4569-
obr%C3%B3t-ziemi%C4%85-roln%C4%85-w-polsce-po-2016-r. 
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terytorialnego (Szymański, 2013)
6
.  

Aktualna skala finansowej pomocy  

Płatności bezpośrednie stanowią podstawowy instrument WPR i służą 

stabilizacji dochodów rolników. Płatności te od 2014 roku są przyznawane 

tzw. aktywnym rolnikom. Ograniczenie to ma na celu wyeliminowanie 

podmiotów, dla których działalność rolnicza nie stanowi głównego obszaru 

aktywności gospodarczej. Kluczową zmianą jest zastąpienie dotychczas 

funkcjonujących systemów płatności bezpośrednich SAPS i SPS systemem 

BPS (Basic Payment Scheme – system płatności podstawowej).  

Nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015–2020 składa się  

z dwóch podstawowych komponentów: obowiązkowego – takiego samego 

dla wszystkich państw Wspólnoty i dobrowolnego – wybieranego przez 

państwo członkowskie. Do obowiązkowych płatności bezpośrednich należą: 

jednolita płatność obszarowa (JPO), płatność na zazielenianie oraz płatność 

dla młodych rolników. W skład płatności dobrowolnych wchodzą natomiast: 

płatności dla małych gospodarstw, płatności związane z produkcją, płatności 

dodatkowe oraz przejściowe wsparcie krajowe. Nowy system wsparcia bez-

pośredniego dla rolników w Polsce składa się zatem z następujących ele-

mentów:  

1. Jednolita płatność obszarowa. 

2. Płatność za zazielenienie (greening). 

3. Płatność dla młodych rolników. 

4. Płatności związane z produkcją (bydła, krów, owiec, kóz, owoców 

miękkich tj.: truskawki i maliny, chmielu, roślin wysokobiałkowych, bu-

raków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi 

włóknistych). 

5. Płatność dodatkowa. 

6. Płatności dla małych gospodarstw. 

7. Przejściowe wsparcie krajowe (www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl).  

                                                             
6 Zdaniem Szymańskiego (2013) duża część unijnych dopłat bezpośrednich do rolnictwa 
polskiego ma charakter socjalny, jednak w opinii tego autora, są one najtańszym, z makro-
ekonomicznego punktu widzenia, sposobem finansowania potrzeb socjalnych ludności rolni-

czej, podobnie zresztą jak system emerytalny KRUS. Z drugiej strony żadna polityka nie 
zastąpi rynku w jego funkcji weryfikatora efektywności. W sytuacji niższej konkurencyjności 
cenowej rolnictwa europejskiego – z powodu wyższych wymogów środowiskowych i wyż-
szych kosztów pracy – pojawia się dylemat ochrony rolnictwa europejskiego i utrzymania 
samowystarczalności żywnościowej. W opinii Szymańskiego (2013), Unia Europejska, Japo-
nia, Korea Południowa i Stany Zjednoczone chronią swoje rolnictwo uznając, że światowe 
ceny produktów rolnych ukształtowane w długim okresie przez rynkowe nadwyżki rolne są 
zaniżone poprzez dumping ekonomiczny, socjalny i kursowy.  

http://www.minrol.gov.pl/
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W ramach tego systemu stosowana jest tzw. degresywność, polegająca 

na redukcji płatności o 100% nadwyżki kwoty jednolitej płatności obszaro-

wej ponad 150 tys. euro. Redukcją płatności objętych będzie ok. 150 gospo-

darstw (gospodarstwa o powierzchni ok. 1400 ha i większej). W Polsce 

nadal jest stosowany uproszczony system płatności bezpośrednich (co ozna-

cza kontynuowanie stosowania jednolitej płatności obszarowej). Na płatność 

tę przeznaczono 44,7% koperty krajowej (tj. ogółu środków unijnych prze-

znaczonych na płatności bezpośrednie w Polsce), czyli ponad 1,5 mld euro 

rocznie (stawka jednolitej płatności obszarowej wynosi ok. 110 euro/ha). Na 

płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska 

(płatność za zazielenienie) przeznaczono 30% koperty krajowej, czyli ponad 

1 mld euro rocznie (stawka płatności za zazielenienie wynosi ok. 74 eu-

ro/ha). Aby otrzymać płatności za zazielenienie, bezpośrednich, trzeba 

wprowadzić w swoim gospodarstwie następujące praktyki: dywersyfikację 

upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) i utrzymanie obsza-

rów proekologicznych (tzw. EFA). Obowiązek dywersyfikacji upraw nie 

dotyczy gospodarstw o powierzchni gruntów ornych poniżej 10 ha, co ozna-

cza, że ok. 83% rolników nie musi go wprowadzać. Gospodarstwa o po-

wierzchni od 10 ha do 30 ha muszą wprowadzić co najmniej dwa rodzaje 

upraw, natomiast powyżej 30 ha gruntów ornych – minimum trzy rodzaje 

upraw. Do utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) zobowiązane są 

gospodarstwa, w których powierzchnia gruntów ornych wynosi co najmniej 

15 ha. Gospodarstwa o większej powierzchni  muszą przeznaczyć 5% swo-

ich gruntów ornych na obszary proekologiczne, a od 2017 roku – 7%.  

Płatność dla młodych rolników to instrument ukierunkowany na uła-

twianie zakładania działalności przez młodych (do 40 roku życia) rolników  

i dostosowań strukturalnych ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu dzia-

łalności (nie dłużej niż 5 lat, licząc od dnia założenia gospodarstwa). Prze-

znaczono na tę płatność 2% koperty krajowej (maksymalny odsetek dopusz-

czony przepisami unijnymi), czyli ponad 67 mln euro rocznie. Dotacja ta ma 

postać płatności powierzchniowej, a jej stawka wynosi 25% średniej krajo-

wej płatności na hektar, czyli ok. 62 euro/ha. Młodzi rolnicy mogą skorzy-

stać z dwóch źródeł wsparcia, aby rozwijać swoje gospodarstwa. Oprócz 

pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, którą 

mogą otrzymać w formie bezzwrotnej premii wynoszącej 100 tys. zł (wypła-

canej w dwóch ratach: 80% i 20%), mogą także otrzymywać większe o 25% 

(czyli o ok. 62 euro/ha) dopłaty bezpośrednie niż ich starsi koledzy. Trzeba 

dodać, że maksymalna powierzchnia, do której młodzi rolnicy otrzymują 

powiększone dopłaty wynosi 50 ha. Rolnicy, którzy mają małe gospodarstwa 

mogą otrzymać bezzwrotną pomoc w wysokości 60 tys. zł na ich restruktu-

ryzację ramach PROW 2014–2020. Jeżeli zdecydują się natomiast na prze-
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rwanie działalności rolniczej i sprzedanie swojego gospodarstwa, wówczas 

będzie im przysługiwać rekompensata w wysokości 120% dopłat, które 

otrzymaliby do 2020 roku. 

Celem płatności związanych z produkcją jest wsparcie sektorów, które 

mają szczególne znaczenie gospodarcze, środowiskowe lub społeczne,  

i które znajdują się w trudnej sytuacji, tj. sektorów bydła, krów, owiec, kóz, 

owoców miękkich (truskawki i maliny), chmielu, roślin wysokobiałkowych, 

buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi 

włóknistych. Na płatności związane z produkcją, we wszystkich sektorach 

łącznie, określono 15% koperty krajowej (maksymalny odsetek dopuszczony 

przepisami unijnymi), tj. ponad 500 mln euro rocznie. 

Płatność dodatkowa przysługuje wszystkim rolnikom do gruntów 

mieszczących się w przedziale od trzeciego do trzydziestego ha. Na płatność 

dodatkową przeznaczono 8,3% krajowej koperty finansowej (ok. 280 mln 

euro rocznie). Stawka tej płatności wynosi ok. 41 euro/ha. Szacuje się, że 

płatność dodatkowa trafi do ok. 920 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 68% 

całkowitej liczby beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce. 

Dzięki płatności dla małych gospodarstw realizowany jest w szczegól-

ności cel uproszczony, polegający na zwolnieniu rolników w nim uczestni-

czących z kontroli norm i wymogów zasady wzajemnej zgodności, a także  

z obowiązku stosowania praktyk zazielenienia. Do systemu dla małych go-

spodarstw rolnicy mogli przystąpić tylko w pierwszym roku jego stosowa-

nia, tj. w roku 2015. Rolników otrzymujących nie więcej niż 1250 euro na 

gospodarstwo włączono do systemu automatycznie. Wystąpienie z tego sys-

temu będzie możliwe w dowolnym momencie, przy czym będzie to wiązało 

się z brakiem możliwości ponownego w nim udziału w kolejnych latach. 

Kwota płatności przysługująca danemu rolnikowi w ramach płatności dla 

małych gospodarstw to suma wszystkich płatności, do których otrzymania 

rolnik byłby uprawniony, gdyby pozostał w systemie standardowym. Szacu-

je się, że w systemie dla małych gospodarstw będzie uczestniczyć ok. 680 

tys. gospodarstw, co stanowi prawie połowę całkowitej liczby beneficjentów 

płatności bezpośrednich w Polsce. 

Przejściowym wsparciem krajowym objęto sektor tytoniu. Jest to jedy-

ny dotychczas wspierany sektor, w odniesieniu do którego przepisy unijne 

nie dają możliwości stosowania płatności związanych z produkcją. Zgodnie 

z przepisami unijnymi, przejściowe wsparcie krajowe może być stosowane 

wyłącznie na warunkach, które były stosowane w odniesieniu do 2013 roku. 

Oznacza to, że wsparcie w sektorze tytoniu będzie mogło być stosowane 

jedynie w formie niezwiązanej z produkcją. W Polsce jest ok. 13 tys. benefi-

cjentów tej płatności. 
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W 2016 roku wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wyniosą 

53,7 mld zł (będą niższe o ok. 3% niż w 2015 r.), co stanowią 7,23% 

wszystkich wydatków budżetowych. W gestii ministra rolnictwa znajdują się 

wydatki na rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne na kwotę 4,4 mld zł.  

W budżetach wojewodów wydatki na rolnictwo zapisano w kwocie ok. 1,08 

mld zł. W rezerwie celowej na rolnictwo przewidziano 2,88 mld zł oraz  

w innych częściach budżetu zapisano 280 tys. zł. Na dopłaty do ubezpieczeń 

roślin i zwierząt zaplanowano tyle samo co w ubiegłym roku, czyli 100 mln 

zł. Na zwalczanie chorób zakaźnych (w tym na ASF) – 272 mln zł (o 2,5% 

więcej niż w 2015 r.), na program szklanka mleka przewidziano 119 mln zł, 

a na dopłaty do materiału siewnego ponad 90 mln zł. Dodatkowo na budżet 

rolny składają się: wydatki na KRUS – 18,2 mld zł, środki UE na finanso-

wanie Wspólnej Polityki Rolnej – 26,6 mld zł oraz środki na pożyczki  

z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego – 

444 mln zł (www.minrol.gov.pl).  

Podsumowanie  

Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania produkcji rolnej implikują 

nieefektywną, w sensie Pareto, alokację czynników produkcji. W celu 

utrzymania zdolności sektora rolnego do reprodukcji rozszerzonej, koniecz-

na jest dlatego aktywna polityka państwa. Przez określoną politykę rolną 

możliwe jest utrzymanie stabilnego wzrostu dochodów rolniczych w turbu-

lentnym otoczeniu zewnętrznym. Interwencjonizm jest istotną cechą współ-

czesnej polityki rolnej w większości państw na świecie.  

Dyskusje zwolenników doktryny neokeynesowskiej (zakładającej sto-

sowanie interwencjonizmu państwowego) ze zwolennikami doktryny neo-

liberalnej (opartej wyłącznie na prawach rynku) są zagorzałe i nieustające. 

Według zwolenników liberalnych teorii ekonomii, główną przyczyną prze-

paści cywilizacyjnej między krajami bogatymi i biednymi jest brak swo-

bodnego przepływu towarów i kapitału. Przepaść tę pogłębia jeszcze bar-

dziej subsydiowanie rolnictwa UE, USA, Korei czy Japonii, które ogranicza 

w ten sposób rozwój krajów najbiedniejszych.  

W dotychczasowej filozofii dotowania rozwoju obszarów wiejskich 

dominującą rolę odgrywało subsydiowanie rolnictwa, zaś o wielu zmianach 

w jego kształcie decydowały głównie: wzrost produkcyjności (limity pro-

dukcji, obowiązkowe odłogowanie), negatywny wpływ rolnictwa na środo-

wisko naturalne (cross-compliance), uwarunkowania w handlu międzynaro-

dowym (płatności bezpośrednie oddzielone od produkcji), zmieniające się 

preferencje konsumentów (wystarczająca ilość bezpiecznej dla zdrowia 
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żywności). Ten sposób myślenia i postrzegania funkcji WPR zmienia się 

jednak powoli.  

Polski sektor rolny podlega zasadom WPR od 2004 roku. Oprócz dota-

cji unijnych, zachowano jednak wiele krajowych rozwiązań, które za zgodą 

Komisji Europejskiej mogą być nadal stosowne. Połączenie wszystkich form 

pomocy finansowej z udogodnieniami w systemie podatkowym, w systemie 

ubezpieczeń społecznych czy emerytalnym tworzy kompleksowy pakiet 

pomocowy dla rolnictwa. 
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Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości 
osób niepełnosprawnych  

i sposób na wyjście z bezrobocia 
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Streszczenie. W niniejszym artykule poruszono problematykę przedsiębiorczości 

osób niepełnosprawnych i samozatrudnienia jako jednej z form tej przedsiębiorczo-
ści w kontekście finansowej pomocy kierowanej na jej wspieranie ze środków Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Samozatrudnienie 

stanowi jeden ze sposobów wyjścia z bezrobocia. Udzielana pomoc finansowa ze 

środków PFRON nie była w latach 2008 2014 wystarczającą zachętą dla osób nie-

pełnosprawnych, aby podjąć ryzyko prowadzenia działalności na własny rachunek.  

Wprowadzenie  

Na świecie, według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, żyje 

ponad miliard osób niepełnosprawnych, czyli około 15% całej populacji 

globu (WHO). Osoby niepełnosprawne występują w każdym społeczeń-

stwie. Szacunkowo, 470 mln osób niepełnosprawnych jest w wieku produk-

cyjnym. Większość osób niepełnosprawnych w tych krajach żyje na wsi i ma 

ograniczony dostęp do podstawowych dóbr (ILO, 2010). 
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Osoby niepełnosprawne stanowią jedną z najtrudniejszych grup spo-

łecznych z punktu widzenia skuteczności realizacji polityki państwa w za-

kresie aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu (United Na-

tions,
 
2007). Osoby te są przeciętnie gorzej wykształcone, częściej z powo-

dów zdrowotnych chorują, mają trudności w poruszaniu się i w komunikacji, 

są zdecydowanie mniej aktywne zawodowo, niechętnie korzystają z instru-

mentów i programów rynku pracy niż osoby bez niepełnosprawności (Reha-

bilitation Research and Training Center, 2010).  

Głównym miejscem pracy osób niepełnosprawnych są zakłady pracy 

chronionej. Zdecydowanie rzadziej osoby te decydują się na zakładanie  

i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa (Gittlieb, Myhill i in., 2015). 

Przedsiębiorcy niepełnosprawni podkreślają walory pracy na własny rachu-

nek, wskazując przede wszystkim na możliwość samorealizacji, poprawę 

sytuacji materialnej, lepsze wykorzystanie swoich możliwości psychofizycz-

nych i poprawę statusu społecznego (Boylan, Burchardt, 2002). Samozatrud-

nienie osób niepełnosprawnych pozwala też na wykorzystanie doświadczeń 

płynących z własnej niepełnosprawności i optymalne zaprojektowanie swo-

jego środowiska pracy (Office of Disability Employment Policy, 2013).  

Celem niniejszego artykułu jest próba ustalenia w jakim stopniu pomoc 

finansowa państwa wpływa na wzrost zainteresowania osób niepełnospraw-

nych samozatrudnieniem jako sposobem wyjścia z bezrobocia. 

Sformułowano następującą hipotezę badawczą – pomoc finansowa kie-

rowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

wsparcie działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych nie stanowi 

odpowiedniej stymulanty do samozatrudnienia jako sposobu wyjścia z bez-

robocia. 

Zakres czasowy opracowania ustalono na lata 2008–2014. 

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 

Osoby niepełnosprawne cechują się bardzo niską aktywnością na rynku 

pracy. Zdecydowanie częściej są bierne zawodowo, tzn. nie pracują, nie 

poszukują zatrudnienia i nie są bezrobotne niż osoby pełnosprawne.  

Statystyki rynku pracy dotyczące osób bezrobotnych są niepokojące. 

Pomimo znacznych nakładów ponoszonych na realizację programów akty-

wizacji zawodowej osób niepełnosprawnych nie przynoszą one spodziewa-

nych efektów. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest często 

kilkakrotnie mniejszy niż w przypadku osób pełnosprawnych (tab. 1). 

W niektórych krajach, takich jak Bułgaria, Węgry, Irlandia czy też Ru-

munia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest ponad, albo pra-

wie, trzykrotnie mniejszy niż w przypadku wskaźnika zatrudnienia osób 
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pełnosprawnych. Dla porównania w Australii, Francji, Szwecji, Szwajcarii 

oraz w Islandii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekracza 

50% i sięga prawie 67% i nie więcej niż 27 p.p. mniejszy niż w przypadku 

osób pełnosprawnych (w przypadku Francji różnica ta wynosi zaledwie 8,4 

p.p.). W przypadku Polski, dysproporcja pomiędzy wskaźnikami jest duża. 

Odsetek pracujących osób niepełnosprawnych wśród aktywnych zawodowo 

jest prawie dwuipółkrotnie mniejszy niż w przypadku osób pełnosprawnych.  

Tabela 1 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

i pełnosprawnych w wybranych krajach w latach 2008–2014 

*Ze względu na różnice w definicjach osoby niepełnosprawnej 
nych w poszczególnych krajach powyższe dane należy traktować orienta-

cyjnie.  

Źródło: United States Department of Labour, 2015; ILO, 2015; Eurostat 
2015. 

Osoby niepełnosprawne częściej niż osoby pełnosprawne podejmują 

ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (Vaziri, 

Kraj 

Wskaźnik zatrudnienia 

Osoby o ograniczonej 
sprawności* 

Osoby pełnosprawne 

Bułgaria 17,8 62,1 

Węgry 18,1 60,9 

Irlandia 21,6 62,2 

Rumunia 23,9 64,8 

Polska 26,2 63,9 

Słowacja 29,2 63,4 

Grecja 29,8 58,9 

Hiszpania 33,8 62,0 

USA 34,2 71,8 

Czechy 34,5 69,3 

Niemcy 35,8 72,4 

Włochy 37,0 59,4 

Holandia 39,4 80,4 

Turcja 40,1 51,1 

Dania 41,4 80,0 

Portugalia 44,0 69,6 

Austria 48,2 76,4 

Australia 53,0 80,0 

Francja 59,6 68,0 

Szwecja 61,5 76,6 

Szwajcaria 65,0 82,5 

Islandia 66,8 85,2 
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Schreiber i in., 2014).. Aktualne dane z US Bureau of Labor pokazuje, że  

w USA prawie dwa razy częściej osoby niepełnosprawne prowadzą działal-

ność gospodarczą na własny rachunek w porównaniu do osób bez niepełno-

sprawności (Bureau of Labor Statistics, 2013). Można dostrzec również za-

leżność pomiędzy poziomem zagrożenia ubóstwem i skłonnością osób nie-

pełnosprawnych do samozatrudnienia, jako sposobu na wyjście z zagrożenia 

ubóstwem. W krajach o wysokim stopniu zagrożenia ubóstwem odsetek 

osób niepełnosprawnych samozatrudnionych jest znacząco większy niż 

wśród osób pełnosprawnych, przykładem jest Grecja, Portugalia oraz Ru-

munia. W tych krajach średnio 31,7% osób niepełnosprawnych aktywnych 

zawodowo stanowią samozatrudnieni, gdzie wśród osób pełnosprawnych 

odsetek ten sięga 20,5% (Eichhorst, Kendzia i in., 2010). 

W Polsce aktywność na rynku pracy osób niepełnosprawnych jest bar-

dzo niska i to nie tylko na tle osób pełnosprawnych w Polsce, lecz także  

w skali innych krajów europejskich (Eurostat, 2015).  
Tabela 2 

Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w wieku 15 lat 

i więcej, w Polsce według badań aktywności ekonomicznej ludności  

w latach 2008–2014 

Rok 

Zestawienie średnioroczne 

ogółem 

Aktywni zawodowo 
Bierni 

zawodowo 

Współczynnik 
aktywności 
zawodowej 

Wskaźnik 

zatrudnienia 

Stopa 

bezrobocia 
razem pracujący 

bezro-
botni 

w tys. w % 

niepełnosprawni 

2008 3708 578 508 71 3130 15,6 13,7 12,3 

2009 3506 552 485 67 2954 15,7 13,8 12,1 

2010 3359 566 485 81 2793 16,8 14,4 14,4 

2011 3341 569 486 83 2773 17,0 14,5 14,6 

2012 3361 585 495 91 2776 17,4 14,7 15,5 

2013 3320 575 478 97 2746 17,3 14,4 16,9 

2014 3274 571 483 73 2704 17,4 14,8 12,8 

pełnosprawni 

2008 27665 16 433 15292 1140 11232 59,4 55,3 6,9 
2009 27954 16728 15383 1344 11226 59,8 55,0 8,0 
2010 27596 16557 14989 1569 11 039 60,0 54,3 9,5 
2011 27662 16652 15077 1575 11009 60,2 54,5 9,5 
2012 27678 16755 15096 1659 10916 60,5 54,5 9,9 
2013 27717 16786 15091 1696 10930 60,6 54,4 10,1 

2014 27713 16861 15378 1483 10852 60,8 55,5 8,8 

Źródło: MR, PiPS, 2015. 
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W latach 2008–2014 zarysowała się tendencja spadkowa w zakresie 

liczby osób niepełnosprawnych ogółem i aktywnych zawodowo w wieku 15 

lat i więcej (tab. 2). W tym samym okresie w przypadku osób pełnospraw-

nych zasoby siły roboczej mierzone liczbą osób w wieku 15 lat i więcej były 

względnie stabilne, podobnie jak liczba osób aktywnych zawodowo. Zarów-

no w przypadku osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych można za-

uważyć generalny wzrost odsetka osób, które miały w badanym okresie pra-

cę – przy czym np. w 2014 roku w przypadku osób pełnosprawnych na 100 

osób w wieku 15 lat i więcej 55,5, a wśród osób niepełnosprawnych jedynie 

niecałe 15 osób, czyli prawie czterokrotnie mniej. Osoby niepełnosprawne 

cechowały się także większym bezrobociem niż osoby pełnosprawne. Stopa 

bezrobocia wyniosła w najgorszym pod tym względem roku 2013 wśród 

osób pełnosprawnych 10,1%, a wśród osób niepełnosprawnych 16,9%.  

Powyższe dane wskazują, że osoby niepełnosprawne są w gorszej sytu-

acji na rynku pracy i to pomimo funkcjonowania wielu instrumentów praw-

nego i finansowego wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Finansowe instrumenty wsparcia samozatrudnienia osób 

niepełnosprawnych jako formy wyjścia z bezrobocia 

Trudna sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy i relatywnie 

niewielka pomoc socjalna ze strony państwa, stanowią stymulantę do poszu-

kiwania alternatywnych rozwiązań unikania bezrobocia. Podobnie jak  

w innych krajach, w których ryzyko ubóstwa jest szczególnie wysokie  

w przypadku braku pracy, osoby niepełnosprawne relatywnie często przez 

samozatrudnienie powracają na rynek pracy i do normalnego funkcjonowa-

nia w społeczeństwie. Pomóc w tym mają instrumenty wsparcia samoza-

trudnienia finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON)1.  

Głównym finansowym narzędziem wspomagania samozatrudnienia 

osób niepełnosprawnych widniejących w rejestrach urzędów pracy jako bez-

robotne są dotacje z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Uprawnione do uzyskania są osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie 

pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 

Maksymalna wysokość pomocy wynosi piętnastokrotność przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia. Rzeczywista kwota dotacji określana jest na pod-

stawie przedstawionego we wniosku projektu biznesowego i negocjacji 

                                                
1 Powołanego dla celów finansowania zawodowej i społecznej rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych  na mocy Ustawy z 9.05.1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych, Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 201 z późn. zm. 
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z organem reprezentującym starostę powiatowego. Jednym z najistot-

niejszych warunków realizacji umowy jest prowadzenie działalności gospo-

darczej przez minimum 24 miesiące. W tym okresie osoba niepełnosprawna 

wykreślona jest z rejestrów bezrobocia, co jest zasadniczym celem realizo-

wanego instrumentu wsparcia samozatrudnienia2. 

W celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzonych 

przez osoby niepełnosprawne udzielane jest dofinansowanie do oprocento-

wania kredytów bankowych zaciągniętych przez przedsiębiorców niepełno-

sprawnych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki fi-

nansowe na ten cel przekazywane są z PFRON. Pomoc ta może być przy-

znawana osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą 

albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, jeżeli wnioskodawca: nie 

korzystał z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo 

pożyczka została w całości spłacona lub umorzona, nie otrzymał bezzwrot-

nych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pro-

wadził tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania po-

mocy na ten cel. Wysokość dofinansowania wskazana jest w umowie cywil-

noprawnej, określającej także obowiązki stron ją zawierających (starosty  

i osoby niepełnosprawnej). 

Jako instrument zachęty do prowadzenia własnej firmy i podwyższenia 

konkurencyjności przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych, osoba niepełno-

sprawna wykonująca działalność gospodarczą może także uzyskać refunda-

cję składek na ubezpieczenia społeczne
3
 w części dotyczącej ubezpieczenia 

emerytalnego oraz rentowego do wysokości 100% kwoty obowiązkowych 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (osoby ze znacznym stop-

niem niepełnosprawności), 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe (osoby z umiarkowanym stopniem niepełno-

sprawności) oraz 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe (osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności). Pod-

stawą ustalania kwoty refundacji są składki stanowi kwota nie niższa niż 

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30% 

kwoty tego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania refundacji składek jest 

terminowe opłacanie składek w całości za dany okres. 

                                                
2 Art. 12a Ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm. 
3 Szczegóły zawarte są w Ustawie z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst 
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1442, z późn. zm. 
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Skuteczność stosowania finansowych instrumentów wsparcia 

samozatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Pomoc finansowa z PFRON udzielana w latach 2008–2014 osobom 

niepełnosprawnym opuszczającym rejestry bezrobocia dzięki samozatrud-

nieniu oraz wsparcie utrzymania się na rynku przedsiębiorstw prowadzonym 

przez osoby niepełnosprawne dzięki dofinansowaniu oprocentowania kredy-

tów bankowych i składek na ubezpieczenia społeczne osiągnęła łączną kwo-

tę 1,314 mld zł (tab. 3). Największą kwotę przekazano przedsiębiorcom nie-

pełnosprawnych z tytułu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne  

w wysokości prawie 1,1 mld zł, czyli 82,7% kwot z PFRON przekazanych 

niepełnosprawnym przedsiębiorcom w latach 2008–2014. Przyznano w ca-

łym okresie analitycznym ponad 187 tys. składek podlegało refundacji. 

Tabela 3 

Finansowanie wsparcie z PFRON samozatrudnionych osób niepełnosprawnych  

w Polsce w latach 2008–2014 

Wyszczególnienie 
Lata 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 razem 

dotacje na samozatrudnienie 

Dotacje na rozpo-
częcie działalności 
gospodarczej  
(w tys. zł) 

53436 34408 29749 24743 38539 21757 23173 225805 

Liczba dofinanso-
wań  

1676 1338 1080 973 1222 713 711 7713 

Średnia kwota 

dofinansowania  
(w tys. zł) 

31,88 25,7 27,5 25,4 31,5 30,5 32,6 29,28 

dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych 

Kwota dofinanso-
wania (w tys. zł) 

181 118,6 118,1 99,5 256 212,9 89 1075,1 

Liczba dofinanso-

wań  
47 42 35 33 38 31 25 251 

Średnia kwota 
dofinansowania  
(w tys. zł) 

3,85 2,82 3,37 3,01 6,74 6,87 3,56 4,28 

refundacja składek na ubezpieczenia społeczne 

Kwota refundacji  
(w tys. zł) 

288 130 291 294 140 881 126 549 76 377 78 674 85 770 108 7675 

Liczba refundacji 24 626 27 909 30 013 26 925 25 760 25 562 26 625 187 420 

Średnia kwota 
refundacji 
 (w tys. zł) 

11,7 10,44 4,69 4,7 2,96 3,08 3,22 5,80 

Razem przekazane 
kwoty 

341 747 325 820,6 170 748,1 151 391,5 115 172 100 643,9 109 032 1314 555,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: PFRON 2015. 
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Z kolei, dotacje na samozatrudnienie pochłonęły prawie 226 mln zł, 

czyli 17,2% wydatków z PFRON na cele wsparcia przedsiębiorczości osób 

niepełnosprawnych. Dotacjami objęto łącznie7713 samozatrudnionych osób 

niepełnosprawnych. 

Dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych w kwocie 

niecałe 1,1 mln zł stanowiło niewiele ponad 0,1% tych wydatków PFRON, 

zatem nie miało praktycznie żadnego znaczenia dla przedsiębiorców niepeł-

nosprawnych, co potwierdza również bardzo mała liczba osób korzystają-

cych z tego instrumentu wsparcia ich firm. 

Podsumowanie 

Osoby niepełnosprawne zaliczane są do grup defaworyzowanych na 

rynku pracy i wymagających szczególnego traktowania w polityce ekono-

micznej państwa. Stosowane powszechnie na całym świecie instrumenty 

wspierające ich aktywność ekonomiczną nie przynoszą oczekiwanych skut-

ków. Od wielu lat nie widać istotnego postępu w poziomie aktywności nie-

pełnosprawnych na rynku pracy. Pomimo realizowanych programów mają-

cych zachęcić te osoby do powrotu na rynek pracy, ich aktywność ekono-

miczna jest dwu a niekiedy i trzykrotnie mniejsza niż osób bez niepełno-

sprawności. Zauważa się jednak, że znaczny odsetek osób niepełnospraw-

nych przejawia postawy przedsiębiorcze, w szczególności w zakresie samo-

zatrudnienia. W niektórych krajach odsetek osób niepełnosprawnych aktyw-

nych zawodowo, które prowadzą działalność gospodarczą jest nie mniejszy 

niż wśród osób pełnosprawnych. Świadczy to o predyspozycjach i skłonno-

ściach do wyjścia z bezrobocia przez samozatrudnienie.  

Podobne zachowania i postawy na rynku pracy dostrzega się również  

w Polsce. Osoby niepełnosprawne w wieku 15 lat i więcej, stanowiące grupę 

społeczną liczącą ponad 3 mln osób, w większości są bierne zawodowo. 

Utrzymują się najczęściej z renty i świadczeń opieki społecznej oraz pomocy 

rodziny. Jeśli jednak przejawiają aktywność na rynku pracy, relatywnie czę-

sto poszukują samozatrudnienia, jako metody na uniknięcie bezrobocia, bądź 

jako źródła uzupełnienia swoich dochodów i sposobu na poprawę swojego 

statusu społecznego.   

Stosowane w Polsce, wzorem innych krajów wysoko rozwiniętych, in-

strumenty wsparcia postaw przedsiębiorczych umożliwiły w latach 2008–

2014 samozatrudnienie ponad 7,7 tys. osobom niepełnosprawnym widnieją-

cym w rejestrach bezrobocia. Ważną formą wsparcia przedsiębiorczości 

osób niepełnosprawnych są refundacje części składek na ubezpieczenia spo-

łeczne, do opłacania których zobligowani są niepełnosprawni przedsiębiorcy 



 Samozatrudnienie jako przejaw przedsiębiorczości... 79 

 

z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Na ten cel PFRON przeka-

zał w latach 2008–2014 łącznie prawie 1,1 mln zł. W strukturach wydatków 

tego Funduszu na wsparcie firm zakładanych i prowadzonych przez osoby 

niepełnosprawnych stanowiły prawie 83% wszystkich wydatków PFRON na 

ten cel. 

Kwoty dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej przez 

osoby niepełnosprawne są zależne od kilku czynników. Po pierwsze – od 

liczby osób bezrobotnych ubiegających się o taką pomoc, po drugie – od 

stanu finansowego PFRON i przeznaczanych corocznie kwot na walkę  

z bezrobociem osób niepełnosprawnych. W latach 2008–2014 obserwuje się 

coraz mniejsze kwoty przeznaczane na samozatrudnienie osób niepełno-

sprawnych jako formę opuszczenia rejestrów bezrobocia. Równocześnie 

coraz mniejsza liczba takich osób korzysta z pomocy finansowej z PFRON 

poprzez samozatrudnienie. Powyższe wnioski potwierdzają dane urzędów 

pracy w latach 2012–2014, z których wynika, że systematycznie zmniejszał 

się odsetek osób wychodzących z bezrobocia przez samozatrudnienie współ-

finansowane z PFRON
4
. W 2012 roku liczba osób wyrejestrowanych z reje-

strów bezrobocia z tytułu podjęcia działalności gospodarczej na własny ra-

chunek wyniosła 1519 osób, z których 1222 (80,4%) uczyniły to dzięki do-

tacjom na ten cel z PFRON. W 2013 roku liczba samozatrudnionych osób 

bezrobotnych wyniosła 1459 osób, z których jedynie 713 skorzystało z dota-

cji na samozatrudnienie, czyli 48,9%. Jeszcze gorzej pod tym względem 

przedstawiał się rok 2014, w którym to na 1642 samozatrudnionych bezro-

botnych, będących osobami niepełnosprawnymi 711 wykorzystało w tym 

celu dotację z PFRON. Trudno jest takie zachowanie osób niepełnospraw-

nych uzasadnić malejącymi kwotami dotacji, gdyż w poszczególnych latach 

niewiele się różniły. 

Jako przyczynę coraz mniejszego zainteresowania korzystania z dotacji 

na samozatrudnienia z PFRON można wskazać wiele powodów. Po pierw-

sze, dość duże wymagania formalno-prawne wobec osób niepełnosprawnych 

ubiegających się o dotacje. Po drugie, możliwość skorzystania z innych form 

pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej m.in. z fundu-

szy Unii Europejskiej oraz innych form pomocy państwa dla sektora mikro  

i małych przedsiębiorstw, realizowanych np. przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Po trzecie, z ograniczoności środków PFRON na ten cel, 

bowiem w ostatnich latach Fundusz przechodził duże problemy finansowe  

i ograniczał finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy, skupiając 

                                                
4 Brak danych za lata 2008–2011 w takim układzie. Urzędy pracy w tych latach nie prezento-
wały takich statystyk opuszczania bezrobocia przez osoby niepełnosprawne. 
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się głównie na finansowaniu dotacji do wynagrodzeń zatrudnianych pracow-

ników niepełnosprawnych. Po czwarte, z braku odpowiedniej wiedzy w za-

kresie tworzenia biznesu opartego na środkach publicznych i z obawy przed 

uciążliwością tworzenia projektu biznesowego oraz konieczności rozliczania 

środków, a także w związku z koniecznością prowadzenia dofinansowanej  

z PFRON firmy przez co najmniej 24 miesiące pod rygorem zwrotu środków 

otrzymanych z Funduszu. 

Powyższe przesłanki powodują, że osoby niepełnosprawne z coraz 

większymi obawami i coraz rzadziej korzystają z pomocy PFRON na zakła-

danie i prowadzenie swojej firmy. Stawia to pod dużym znakiem zapytania 

sposób i skuteczność prowadzenia państwowej polityki wsparcia postaw 

przedsiębiorczych osób niepełnosprawnych. Jest to szczególnie ważne, bo-

wiem w przypadku osób niepełnosprawnych każda ich forma aktywności 

ekonomicznej jest bezcenna.  

W świetle powyższych badań i studiów literaturowych postawiona we 

wstępie hipoteza badawcza została zweryfikowana pozytywnie. 
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Self-Employment as a Manifestation of Entrepreneurship of People with 

Disabilities and a Way out of Unemployment 
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Summary. This article addresses the issues of entrepreneurship and self-

employment of disabled persons as a form of entrepreneurship in the context of 

financial support from the State Fund for Rehabilitation of Handicapped Persons. 
Self-employment is one of the ways out of unemployment. Granted financial assis-

tance from the State Fund for Rehabilitation of Handicapped Persons was not in the 

years 2008–2014 a sufficient incentive for people with disabilities to take the risk of 

doing business. 
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Streszczenie. Uniwersytet Otago jest jednym z ważnych liderów promujących ko-

mercyjne wykorzystanie IP własnych pracowników naukowych. Buduje się w nim 

również inspirujące powiązania badawcze z sektorem prywatnym. Realizują je trzy 

wyspecjalizowane podmioty: Centrum Badań i Rozwoju, Otago Innovation Ltd., 
Centrum Innowacji Uniwersytetu Otago. Centrum Innowacji Uniwersytetu Otago 

(CIUO) jest ośrodkiem działającym na styku badań i biznesu, łącząc spin out Uni-

wersytetu Otago oraz firmy start-up z innymi podmiotami gospodarczymi, również 

często należącymi do MSP. W rezultacie CIUO od wielu lat skutecznie ułatwia 

implementację rezultatów kreatywnych technologii dostosowując je do zasad ryn-

kowej komercjalizacji, dziś już zazwyczaj globalnej.  

Wprowadzenie 

Uniwersytet Otago w 2001 roku rozpoczął realizację projektu ba-

dawczego, którego strategicznym celem było zbadania realnych rezultatów 

zarządzania i ocena zmian organizacyjnych w 11 różnych podmiotach go-

spodarczych i społecznych w Dunedin. Tematy analizowane w ramach pro-

jektu to: historia życia każdej badanej organizacji, wpływ środowiska ze-

wnętrznego, wewnętrzna dynamika, szanse i wyzwania oraz czynniki sukce-
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su organizacji. Celem aplikacyjnym naukowców realizowanym w tym pro-

jekcie było umożliwienie badanym organizacjom prezentacji własnych histo-

rii rozwoju i uzyskanego sukcesu lub porażki w taki sposób, aby można było 

się uczyć z tych doświadczeń. Rezultaty kompletnych obszernych panelo-

wych badań zaprezentowano w monografii Structures and Strategies: a nar-

rative analysis of eleven community organisations in Otago wydanej  

w Uniwersytecie Otago w 2003 roku. 

Uniwersytet Otago utworzył również kompleksowy departament inno-

wacyjności oparty na kreatywności własnych pracowników naukowych, 

który składa się z trzech odrębnych jednostek, zajmujących się promowa-

niem wynalazków, ich przygotowaniem do potrzeb rynkowych oraz zarzą-

dzaniem IP. Zasadniczą jednostką w tym departamencie jest Centrum Inno-

wacji Uniwersytetu Otago, w którym funkcjonują kreatywne spin out oraz 

start-upy należące do nowoczesnych przedstawicieli sektora MSP. W efekcie 

uniwersytet ten od wielu lat skutecznie ułatwia dostosowanie rezultatów 

kreatywnych technologii do zasad rynkowej komercjalizacji. Głównym ce-

lem artykułu jest prezentacja wybranych informacji na temat dwóch spin out 

Uniwersytetu Otago, czyli Photonic Innovations Ltd i PowerHouse Ventu-

res. Te MSP być może będą akceleratorem podobnych rozwiązań w naszym 

kraju. 

Firma Photonic Innovations Ltd. – wstępna charakterystyka 

funkcjonowania 

Firma Photonic Innovations Ltd. (PIL) jest przedstawicielem sektora 

MSP i jednocześnie spin out Uniwersytetu Otago, a jego specjalnością jest 

dostarczanie nowej generacji produktów wykorzystywanych do detekcji 

szkodliwych dla zdrowia gazów. Bardzo nowoczesne, w pełni zautomaty-

zowane produkty oraz rozwiązania firmy Photonic Innovation Ltd. monito-

rują i wykrywają zagrożenie środowiska, dotyczące głównie gazów palnych, 

gazów toksycznych i oceny powietrza o niewystarczającej dostępności tlenu. 

Bezpośrednio od powstania w 2005 roku, firma ta współpracuje z klientami, 

począwszy od małych przedsiębiorstw do instytucji rządowych i tworzy 

rozwiązania do zdalnej detekcji gazów, które znajdują zainteresowanie 

wśród coraz większej liczby klientów.  

PIL obecnie koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb podmiotów z kil-

ku wybranych branż, głównie:   

– petrochemicznej,  

– gazowej,  

– spożywczej, 

– magazynowej,  
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– konsumpcyjnej.  

CEO Photonic Innovations Ltd. potwierdza, że ich technologia jest no-

woczesna i uniwersalna, wykorzystuje IP Uniwersytetu Otago oraz może 

być stosowana w wielu obszarach. Pracownicy merytoryczni PIL to najlep-

sze umysły nauki i biznesu w Nowej Zelandii, są wspierani przez zespół 

naukowy Centrum Jack Dodd Quantum Technologii Uniwersytetu Otago.  

Tabela 1 

Partnerzy naukowi Photonic Innovations Ltd. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Kierownictwo PIL ma świadomość, że istnieje wiele środowisk pracy, 

w których stężenie gazów występujące w pomieszczeniach zamkniętych jest 

kontrolowane przez odpowiednie organy bezpieczeństwa i w związku z tym, 

odpowiedzialni pracodawcy ocenianych podmiotów zorganizowanych mają 

prawny obowiązek reagować na zalecenia tych instytucji i zapewniać bez-

pieczne środowisko pracy dla pracowników. Zaniechanie badania środowi-

ska pracy może mieć dramatyczne skutki, pracownik może stracić przytom-

ność w ciągu kilku sekund oddychania zanieczyszczonym powietrzem, co 

często doprowadza w rezultacie do śmierci w ciągu kilku minut. Biorąc pod 

uwagę nasilony charakter zanieczyszczenia środowiska naturalnego i pracy, 

rośnie zapotrzebowanie na stały monitoring powietrza w obszarze roboczym, 

które powinno być przetestowana przed wejściem pracowników na stanowi-

ska robocze oraz stale monitorowana, gdy są już one zajęte. Wymaga to 
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dostępności oraz stałego utrzymania poprawności działania urządzeń bezpie-

czeństwa.  

Te determinanty powodują konieczność realizacji istotnych inwestycji 

u większości pracodawców. Dotyczy to również ogniw elektrochemicznych 

stosowanych w typowych detektorach. Wymagają one bowiem regularnej 

kontroli kalibracji oraz, z mocy prawa, wykonania nowej kontrolnej kalibra-

cji co najmniej dwa razy w roku. Taka potrzeba ciągłej obsługi detektorów 

gazu jest istotnym obciążeniem dla pracodawców i logistycznie ogranicza 

dostępność kalibrowanych urządzeń wówczas, gdy są one w certyfikowaniu.  

Firma Photonic Innovations Ltd. dostarcza „inteligentne” wykrywacze 

gazów, które są nie tylko najbardziej zaawansowane technologicznie i naj-

tańsze z produktów dostępnych na rynku, ale także nie wymagają ciągłego 

serwisowania. Photonic Innovations poza oferowaniem wyrafinowanych 

technologicznie produktów świadczy również usługi w zakresie detekcji 

gazów stosowanych w branżach: a) używających amoniaku jako czynnika 

chłodzącego; b) żywienia zbiorowego; c) przemysłowych; d) oczyszczania 

ścieków.  

Firma Photonic Innovations Ltd. implementując kolejne innowacyjne 

rozwiązania i wdrażając kreatywne wynalazki współpracuje z wieloma cen-

trami badawczymi Uniwersytetu Otago oraz podmiotami gospodarczymi. 

Wykaz wybranych partnerów naukowych firmy Photonic Innovations Ltd.  

zaprezentowano w tabeli 1, a analiza danych wskazuje, że przedstawione 

współpracujące ośrodki należą do Uniwersytetu Otago i są centrami kreowa-

nia oraz wykorzystania innowacyjnych wynalazków. Uzasadnione wydaje 

się więc, że Photonic Innovations Ltd. w roku 2014 została uznana przez 

Deloitte jako Fast50 ‘Rising Star – One to Watch’ jako najlepsza firma na 

wyspie południowej. 

PowerHouse Ventures Ltd. – wybrane informacje 

Firma spin out PowerHouse Ventures Ltd. (PHL) jest również przed-

stawicielem sektora MSP. Obecnie opracowano w niej skuteczną i oryginal-

ną metodologię systematycznej komercjalizacji własności intelektualnej, 

obejmującej następujące cztery główne etapy: 

1. Projekcja komercjalizacji IP. 

2. Kształtowanie określonych technologii w celu dopasowania wyrobu do 

potrzeb rynku. 

3. Przygotowanie przedsięwzięcia do uruchomienia inwestycji. 

4. Kierowanie testowaniem założeń potwierdzających stan gotowości 

przedsiębiorstwa do dalszych inwestycji.  

http://www.powerhouse-ventures.co.nz/
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Etapy te to sedno metodologii PowerHouse, gwarantującej sukces in-

westycji w taki wynalazek, który jest oceniany jako mający największe 

prawdopodobieństwo stania się np. technologią wysokiej wartości, również 

rynkowej.  

PowerHouse Ventures Ltd. w ramach doradztwa biznesowego często 

proponuje inkubację firm, zapewniając kapitał, wiedzę, budowanie sieci 

biznesowej firmy, rekrutację kadry i mentorskie wsparcie. W PHL opraco-

wano oryginalną i skuteczną metodologię kompletnego programu inkubacji, 

która jako proces obejmuje badania oraz rozwój komercyjnej firmy. Firma 

PowerHouse wykorzystuje własną procedurę rozwoju przedsięwzięcia. Pro-

ces ten oparty jest na opracowanych i przetestowanych w praktyce rynkowej 

zaawansowanych narzędziach oceniających potencjał rynkowy konkretnego 

rozwiązania, a szczególnie ustalenie czy jest to specjalna okazja biznesowa. 

Ocenę technologii przeprowadza się według kryterium szansy rynkowej, 

stosując standardowe i autorskie narzędzia oceny. Po uzyskaniu oceny  

z metody standardowej, w dalszej kolejności testuje się dany IP. Ta część 

procesu polega w pierwszej kolejności na identyfikacji potencjalnych grup 

klientów. Następnie przeprowadza się rozmowy typu jeden na jeden, aby 

zrozumieć, jak klienci oceniają rozwiązanie, a gdy ich potrzeby są określone, 

odpowiednie możliwości techniczne mogą być kolejno rozwijane. Uzyskane 

materiały empiryczne pozwalają jasno zdefiniować parametry, jakie przed-

siębiorca lub badacz musi osiągnąć, aby mieć realny produkt z sukcesem 

rynkowym. 

Jest również bardzo ważne dla procesu badawczego to, że ta działal-

ność stanowi cenny wgląd w rynek w rezultacie prawidłowego sprzężenia 

zwrotnego, a czasem spill over. W szczególności, specyfikacje klientów 

dostarczają naukowcom wymierne cele dla ich dalszej pracy. A przedsię-

biorcy, zyskują ważne informacje o walidacji rynkowej ich idei.  

Taka koncepcja pracy PowerHouse Ventures Ltd. pozwala na swobodę 

wyszukiwania i rozwijania strategii kreacji nowych pomysłów, prowadzoną 

przez specjalistów IP. Cały proces poszukiwania innowacyjnych pomysłów  

i rozwiązań dających sukces rynkowy, np. inkubacji IP, stanowi kluczowy 

element oceny określonej technologii i jest podstawą budowy mapy drogo-

wej jej rozwoju. Składa się on z: 

1. Procedury inkubacji technologii. Jest to kolejne przedsięwzięcie reali-

zowane według autorskiej metody PowerHouse. Najważniejszym zada-

niem jest prowadzenie właściwej procedury inkubacji technologii zgod-

nie z określonymi potrzebami przyszłych klientów. Celem tego etapu 

jest znalezienie odpowiedniego klienta produktu, pozyskanie funduszy 

pre-finansowych ze specjalnych środków Otago, a następnie dostarcze-

nie produktu w ręce klienta. 
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2. Wyboru mentora przemysłu i doraźnego CEO. Podczas inkubacji kon-

kretnego innowacyjnego rozwiązania lub patentu kolejnym etapem me-

tody jest wybór mentora przemysłu związanego z rynkiem albo z do-

świadczeniem pracy w przemyśle. Ktoś taki może pomagać potwierdzać, 

że proponowane rozwiązanie jest znaczącą okazją rynkową i może uła-

twiać uzyskanie możliwości inwestycyjnych. Doraźny CEO jest także 

identyfikowany, zwykle z technicznym profilem i zazwyczaj jest odpo-

wiedni dla objaśniania wymogów klientów. Coraz częściej jest także 

compliance officer. Zwykle spełnia on również rolę łącznika z grupami 

badawczymi. 

3. Serwisu inkubatorowego. Serwis inkubatorowy to część procesu, który 

sprawia, że jest siła unikatowa wynikająca z połączenia najlepszych cech 

stargetowej inwestycji z inicjatywami biznesowej inkubacji. Inkubator 

Uniwersytetu Otago skutecznie, co jest wielokrotnie potwierdzane  

w biznesowej praktyce, umożliwia każdej firmie start-up i spin off dzie-

lenie się wiedzą, korzyściami z ekonomii skali oraz uzyskanie dostępu 

do wielokrotnego wsparcia finansowego. Najważniejszym więc celem 

serwisu inkubatorowego jest zapewnienie dla IP realnego wsparcia, któ-

re w profesjonalny sposób umożliwi bezpieczne przejście innowacyjnej 

idei technologicznej w live cycle od pomysłu do biznesowej i rynkowej 

rzeczywistości. Wsparcie inkubacji obejmuje głównie: 

– dostęp do kapitału na rozwój firmy, 

– zdobycie dogłębnej wiedzy na temat rynku, 

– zapewnienie pomieszczeń do realizacji produkcji. 

4. Funduszy Venture capital wykorzystanych w procesie inkubacji. Po-

werHouse Ltd. promuje finansowo pomysły: 

– dzięki którym przedsiębiorstwa będą zdolne do pracy w jasno okre-

ślonej niszy i na szybko rozwijającym się rynku, 

– dysponujące potencjałem, dzięki któremu przedsiębiorstwo ma szan-

sę stać się liderem na rynku, 

– opatentowane lub mające inne silne bariery zabezpieczające przed 

wejściem na rynek, 

– rokujące rentowność, 

– oraz firmy, które „pasują” do przyjętego w strategii Otago profilu 

ryzyka/nagrody. 

PHL preferuje możliwości związane z innowacyjną technologią,  

w szczególności powstałe na podstawie osiągnięć nauki lub technologii, 

pochodzące z uczelni regionu i czołowych instytutów badawczych. Poszuku-

je ono również innowacji technologicznych wśród utalentowanych przedsię-

biorców. Obszary szczególnego zainteresowania PowerHouse Ventures Ltd. 

to: 
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– inżynieria i czysta technologia, 

– biotechnologia i nauki rolne, 

– urządzenia medyczne, 

– żywność, 

– ICT, software. 

PowerHouse Ventures Ltd. analizując innowacyjne rozwiązania i wdra-

żając wynalazki ma kontakty biznesowe z dwunastoma podmiotami gospo-

darczymi. Wszystkie współpracujące z PowerHouse organizacje gospodar-

cze należą do high technology oraz są centrami kreowania i wykorzystania 

innowacyjnych wynalazków. 

Podsumowanie 

Skuteczne wprowadzanie innowacji produktowych oraz organizacyj-

nych jest aktualnie już uważane za zasadnicze źródło długoterminowej 

przewagi konkurencyjnej. W procesie tym zwykle bardzo aktywne uczestni-

czą firmy MSP, do których należą także spin out oraz spin off. Ostatnio jed-

nak często odchodzi się od tradycyjnej definicji innowacji i cała koncentra-

cja aktywności skupia się na aspektach innowacyjności, w rezultacie zwraca 

się szczególną uwagę na innowacje rozwiązań organizacyjnych lub w obsza-

rze ochrony Kapitału Intelektualnego, co ma stargetowe znaczenie dla 

ośrodków badawczych uniwersytetów i dla poprawy oceny finansowej firm 

komercyjnych, wykorzystujących kreatywne rezultaty badań naukowych 

(np. spin out i spin off).  

Wiele uniwersytetów oraz ośrodków badawczych tworzy specjalne 

procedury i uruchamia zespoły zajmujące się komercjalizacją ich dorobku 

naukowego. Uniwersytet Otago, jako jeden z najstarszych i największych 

powołał w tym celu kilkanaście instytucji, których zadaniem jest wykazanie 

praktycznej zdolności do wprowadzania odpowiedniej polityki i strategii, 

ukierunkowanych na innowacyjność i jej wykorzystanie. Uniwersytet jest 

również inicjatorem uruchomienia centrów start-upowych. Skuteczne roz-

wiązania Otago mogą być dobrym przykładem oraz również inspiracją dla 

zainteresowanych przedsiębiorstw MSP i szansą na uzyskanie przez nie 

efektu spill over. 
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Chosen Spin out University of Otago (Outline of Issues) 

Keywords: start-up, spin out, management 

Summary. The Otago University is one of own researchers valid for leaders pro-
moting the commercial IP application. He is building also inspiring research connec-

tions with the private sector. To facilitate this process appointed to life three entities. 

These are: Innovation Centre of the University of Otago, Centre for Research and 

Development , Otago Innovation Ltd. Centre of the Innovation of the Otago Univer-

sity (CIUO), he is a centre acting on the joint of examinations and the business, is 

linking spin-out of the Otago University and the company start-up with other busi-

ness entities and offices of the University. As a result from the row of years effec-

tively he to principles of the market commercialization, today is already usually 

facilitating the implementation of results of creative technologies global. 
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Streszczenie. Rozwój każdej firmy jest uzależniony przede wszystkim od umiejęt-

ności zbudowania trwałych relacji z klientami. Istnieją różne modele, szkoły zarzą-

dzania, które odwołują się bezpośrednio do powyższego paradygmatu. Obecnie 
wdrożenie powyższych postulatów, bez względu na wielkość firmy, wymaga wyko-

rzystania w odpowiedni sposób systemów informatycznych CRM (Customer Rela-

tionship Management). W artykule przedstawiono szanse i ograniczenia wynikające 

z planowanych i realizowanych wdrożeń tej klasy systemów w obszarze zarządzania 

wzrostem wartości firmy sektora MSP. 

Strategie marketingowe – wprowadzenie do problematyki zarządzania 

relacjami z klientem 

Sukces każdej firmy jest uzależniony od akceptacji przez rynek przed-

stawionej oferty, modelu biznesowego wypracowanego przez przedsiębior-

cę. Ten w sumie oczywisty paradygmat dotyczący biznesu można realizo-

wać w praktyce gospodarczej na wiele różnych sposobów, przy wsparciu 

różnych metod zarządzania sprzedażą (koncepcji marketingowych) i różnych 

narzędzi informatycznych klasy CRM (Customer Relationship Management 
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– Zarządzanie Relacjami z Klientem). W literaturze przedmiotu z zakresu 

marketingu można wskazać na trzy główne modele dotyczące kształtowania 

relacji z klientem: 1) sprzedaż/produkcja masowa Forda; 2) afirmacja klienta 

według szkoły Kotlera i 3) marketing relacyjny Berriego. 

H. Ford zaproponował rozwiązanie, które polegało na pełnym podpo-

rządkowaniu oczekiwań klienta rozwiązaniom optymalizacyjnym producen-

ta. W efekcie, kolejne wersje samochodu marki Ford T były bardziej dopra-

cowane technicznie, ale równocześnie, na co należy zwrócić szczególnie 

uwagę, były sprzedawane po niższych cenach. Podstawowym warunkiem 

skutecznego kształtowania takiego modelu sprzedaży była akceptacja przez 

odbiorców oferty typu take it or leave it, co w praktyce oznaczało sytuację, 

w której klient „mógł wybrać sobie dowolny kolor samochodu, pod warun-

kiem, że był to czarny…” (Martyniak, 1993). Standaryzacja i produkcja 

taśmowa opracowana i wdrożona w firmie Forda, wyznaczała istotnie nowe 

kierunki rozwoju dla przemysłu działającego w warunkach industrializacji  

i masowej sprzedaży. Klient w takim otoczeniu biznesowym był jedynie 

pasywnym odbiorcą produktu masowego zaprojektowanego, wycenionego  

i dostarczonego na rynek przez producenta. 

Swoistą rewolucją w myśleniu o kliencie wprowadził w latach 70. XX 

wieku Ph. Kotler, wskazując na konieczność upodmiotowienia odbiorcy pod 

znanym hasłem „klient nasz pan”. Najbardziej skuteczną strategią marketin-

gową stało się odkrywanie czy też nawet kreowanie potrzeb dla wybranej 

grypy klientów (segmentacja) i ich późniejsze zaspokajanie poprzez wypra-

cowanie odpowiedniego Marketingu Mix. Według Kotlera „klient ma zaw-

sze rację”, bowiem klient jest źródłem przychodów i to on jest największym 

bogactwem każdego przedsiębiorstwa (Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, 

2002). Trudno niewątpliwie podważyć taki paradygmat, a jednak… Bezwa-

runkowa afirmacja klienta wypracowana przez szkołę Kotlera ma wady. 

Przykładem może być konieczność całkowitego dostosowania strategii firmy 

do potrzeb i oczekiwań klienta o różnych aspiracjach i wyobrażeniach (nie-

stety nie zawsze ambitnych i wymagających), co może stwarzać różnorakie 

bariery rozwoju produktów i usług dla firmy jak i całych branż.  

Lata 80. XX wieku okazały się punktem zwrotnym w rozwoju koncep-

cji marketingowych, szczególnie w obszarze sektora MSP. Wskazano na 

konieczność wypracowania swoistej równowagi (partnerstwa) pomiędzy 

potrzebami klienta a aspiracjami rozwojowymi firmy (L. Berry, Ch. Grönro-

os, B.B. Jackson). Koncepcja marketingu relacji (Mitręga, 2011) powstała w 

obszarze usług, aczkolwiek została później zaadaptowana we wszystkich 

modelach biznesowych. Wskazuje się w niej na konieczność kształtowania 

takich relacji biznesowych, które zakładają uzyskanie satysfakcji zarówno 

po stronie sprzedawcy, jak i kupującego. Oznacza to, według Grönroosa, 
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„zyskowne tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie relacji z konsumentami  

i innymi partnerami przy realizacji wzajemnych celów obu stron poprzez 

wymianę wartości i spełnianie zobowiązań” (Sagan, 2003). Punktem odnie-

sienia nie jest już producent (Ford) czy też klient (Kotler), lecz ich wzajemna 

relacja oparta na partnerstwie. Przez ten właśnie wymiar, marketing relacyj-

ny, według opinii Rogozińskiego, „kładzie w sposób szczególny nacisk na 

bezpośrednie relacje osobowe miedzy producentem a konsumentem  

i «miękkie», bardziej subtelne metody kształtowania relacji z konsumentem 

przy zachowaniu jego prawa do autonomicznego wyboru”. Reasumując, 

marketing relacyjny jest koncepcją tworzenia takiego modelu biznesowego, 

którego kluczowym źródłem generowania wartości dla firmy jest relacja  

z odbiorcami (Sagan, 2003) oparta na obopólnych korzyściach
1
.  

Celem niniejszego artykułu jest zdefiniowanie roli współczesnych na-

rzędzi informatycznych klasy CRM w kształtowaniu ponadprzeciętnej war-

tości firmy sektora MSP w obszarze sprzedaży z uwzględnieniem postulatów 

wypracowanych w obszarze marketingu relacyjnego.  

Zarządzanie relacjami z klientem a modele zmiany wartości firmy 

Koncepcja zarządzania relacjami z klientem omawiana z perspektywy 

ewentualnego zastosowania współczesnych aplikacji informatycznych, musi 

uwzględniać problematykę zmiany i rozwoju
2
 wpisującą się w cykl życia 

firmy – cykl zmiany wartości modelu biznesowego. W obszarze nauki orga-

nizacji i zarządzania, możemy wskazać na różne opracowania, które przed-

stawiają uniwersalny model zmian dla organizacji typu biznesowego. Do 

najbardziej znanych możemy zaliczyć (Clark, 1997; Krupa, 2002, Machacz-

ka, 1998): Fazy rozwoju systemów społecznych [Jackson, Morgan]; Krzywa 

wydajności [Clark]; Długa, ciemna noc innowatora [Philipp, Dunlop]; 

Krzywa życia organizacji [Antoszkiewicz]; Fazy wzrostu organizacji [Gre-

iner]; Zintegrowany model rozwoju organizacji [Quin-Cameron]; Model 

                                                             
1 Marketing relacji ma również pewne ograniczenia: 1) Marketing partnerski nie zawsze jest 
efektywny (ocena poziomu sprzedaży) – nie każda relacja musi prowadzić do sprzedaży; 2) 
Dostawca, pozyskujący klienta (pojedyncza transakcja sprzedaży) w nawiązaniu do wypra-
cowanej wcześniej relacji, musi być świadom, że nie zapewni mu to automatycznie napływu 
kolejnych zamówień; jego produkt, cena i inne warunki zakupu muszą być stale konkurencyj-

ne; 3) Marketing partnerski może wymuszać „lojalność” w przypadku klientów dokonujących 
zakupów w długich okresach lub tych, dla których koszty zmiany dostawcy są wysokie (brak 
rozwiązań alternatywnych) (Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, 2002). 
2 Należy rozróżnić pojęcie „zmiany” i „rozwoju”. „Zmiana wyraża różnicę między dwoma 
lub więcej porównywalnymi stanami jakiegoś systemu (obiektu). (…) Rozwój natomiast 
oznacza występowanie zmian jakościowych, ocenianych pozytywnie z punktu widzenia celu, 
którego one dotyczą. W przypadku zmian ilościowych mówimy o wzroście lub degradacji” 
(Stabryła, 1995). 
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migracji wartości [Black, Wright, Bachman, Davis]; Model migracji inwe-

stycyjnej [Slywotzky].  

Analizując przedsiębiorstwa działające w sektorze MSP, N. Churchill  

i V. Levis stwierdzają jednak, że małe firmy rozwijają się inaczej niż to wy-

nika z opisów charakteryzujących funkcjonowanie dużych organizacji. Au-

torzy powyższych badań wskazują, że model rozwoju firmy sektora MSP 

składa się z pięciu etapów: 1) zaistnienie firmy jako podmiotu gospodarcze-

go; 2) zapewnienie odpowiedniego wzrostu lub też decyzja o likwidacji; 3) 

dalszy wzrost zapewniający sukces oraz kontynuację w zakresie rozwoju 

modelu biznesowego przez właściciela lub też postawa braku dalszego zaan-

gażowania prowadząca do sprzedaży firmy, braku adaptacji i w konsekwen-

cji do upadku; 4) dalsza dynamiczna ekspansja oparta na pozyskanych zaso-

bach i pozycjach na rynku lub też schyłek – wyczerpanie się formuły bizne-

sowej gwarantującej konkurencyjność; 5) etap dojrzałości wymuszający 

konieczność wypracowania nowego modelu biznesowego lub też akceptacja 

naturalnego przejścia do fazy schyłkowej (Machaczka, 1998).  

Powyższy model oparty jest na ośmiu czynnikach determinujących po-

tencjał rozwojowy małej firmy, czyli na: zasobach finansowych, zasobach 

osobowych, zasobach systemowych, zasobach biznesowych, motywacji 

właściciela, zdolności do działania, zdolności menedżerskich i umiejętności 

myślenia strategicznego. Czynniki te tworzą swoisty „Development Mix” 

umożliwiający tworzenie ponadprzeciętnej wartości z perspektywy oceny 

danego przedsiębiorstwa w kontekście  jego pozycji na rynku. Według cy-

towanych autorów, podstawowym wyznacznikiem sukcesu lub też porażki 

firmy jest dostęp do odpowiednich zasobów, jak też postawa samego przed-

siębiorcy – właściciela. Interesującą kwestią jest to, że Churchill i Levis nie 

wskazują na konieczność wypracowania odpowiedniej pozycji na rynku czy 

też zbudowania trwałej relacji z klientem, jako kluczowego czynnika sukce-

su firmy działającej w sektorze MSP. Niewątpliwie, powyższą lukę należy 

uzupełnić postulatami marketingu relacyjnego. Wydaje się z tej perspekty-

wy, że istotnie, rola klienta w procesie wzrostu wartości firmy jest rozstrzy-

gająca. Jest to jednak zagadnienie wymagające po stronie przedsiębiorcy 

szczególnego zaangażowania i troski.  Bazując na podstawowym paradyg-

macie, jakim jest stwierdzenie, że: „wartość dla firmy nie pochodzi z jed-

nostkowej transakcji z klientem, lecz z całego okresu jego życia”, 

Z. Grzegórzecki wskazuje na pięć etapów kształtowania trwałych relacji  

w dłuższej perspektywie (Grzegórzecki, 2008): 

1. Etap definiowania klientów potencjalnych. 

2. Etap pozyskiwania klientów dokonujących pierwszego zakupu. 

3. Etap utrzymania klientów powtarzających zakupy. 

4. Etap wypracowania trwałych relacji z klientami lojalnymi. 
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5. Etap utraty klientów, którzy odchodzą do konkurencji. 

Każdy etap wyznacza nie tylko inną perspektywę operacyjną zarządza-

nia relacją z klientem, ale również bezpośrednio wpływa na wzrost/spadek 

wartości firmy w wymiarze finansowym. W ten oto sposób, dynamiczny 

wzrostu wartości firmy sektora MSP jest w dużej mierze uzależniony od 

umiejętności skutecznego kształtowania relacji z klientem na każdym etapie, 

również, a może przede wszystkim na etapie pierwszym definiowania klien-

tów potencjalnych i dostosowania do nich odpowiedniej oferty. Ponadto, 

wypracowanie lub też nie, trwałych relacji opartych na zaufaniu dostawcy  

i lojalności klienta decyduje ostatecznie o możliwości pozyskania nowych 

klientów lub też utratę obecnych.  W powyższą myśl wpisują się tzw. me-

chanizmy utrzymania klienta opracowane przez Blattberga, Getza i Thoma-

sa, które wskazują na (Jekimow, 2015): 1) konieczność stałej poprawy jako-

ści oferowanych towarów i usług; 2) utrzymanie odpowiedniego poziomu 

ceny dostarczając równocześnie wyższą jakość oraz 3) nieustanne poszuki-

wanie i oferowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą być 

definiowane jako swoisty pakiet składający się z istotnych korzyści, dostar-

czanych w odpowiednim czasie, po akceptowanych przez nich kosztach 

(Zupok, 2015).  

Te niezwykle kluczowe dla sukcesu małej firmy zadanie, szczególnie  

w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, może być współcześnie 

wspierane przez aplikacje informatyczne klasy CRM. 

Charakterystyka rozwiązań informatycznych klasy CRM na 

przykładzie oprogramowania firmy SAP
3
 

Systemy informatyczne klasy CRM
4
 służą zautomatyzowaniu i wspo-

maganiu procesów związanych z pozyskaniem oraz utrzymaniem (obsługą) 

klienta przez firmę (http://informatykawfirmie.pl, 2015). Systemy CRM 

obejmują zarówno zagadnienia zakresie projektowania aplikacji informa-

tycznych (wymiar technologii/infrastruktury IT) użytecznych dla biznesu, 

jak też odwołują się do współczesnych koncepcji marketingowych (wymiar 

                                                             
3 Należy zwrócić uwagę, że obok aplikacji CRM dla dużych korporacji, firma SAP dostarcza 

również rozwiązanie dla sektora MSP (SAP Business One), które zawiera również kompo-
nenty obejmujące zarządzanie relacjami z klientem (zarządzanie szansami i lejkiem sprzedaży 
oraz rejestrację i efektywne zarządzanie kontaktami z Partnerami Handlowymi). 
(http://altab.pl, 2015). 
4 Współczesne systemy klasy CRM powstały w wyniku wcześniej zdobytych doświadczeń  
w projektach informatycznych obejmujących rozwiązania klasy: CM (Contact Management), 
TMS (Territory Management System), SMS (Sales Management System), STA (Sales Team 
Automation), SFA (Sales Force Automation) (Januszewski, 2008). 
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biznesu)
5
. Kluczowym aspektem tego typu rozwiązań jest postulat wypra-

cowany na gruncie marketingu partnerskiego wskazujący na konieczność 

budowania trwałych, korzystnych dla obu stron relacji (SAP, 2001). Wyróż-

niamy zasadniczo dwie kategorie systemów CRM: operacyjny i analitycz-

ny
6
. 

Operacyjny CRM obsługuje procesy związane z szeroko rozumianym 

marketingiem, sprzedażą i serwisem oraz komunikacją z klientami,  

z uwzględnieniem zarówno wymagań handlu elektronicznego (e-business), 

jak i aplikacji mobilnych (Mobile). W obszarze marketingu mogą być reali-

zowane takie funkcje jak: planowanie marketingowe działań operacyjnych  

i ich monitorowanie, zarządzanie kampanią marketingową, ocena potencjału 

rynku w zakresie planowanej sprzedaży, segmentacja rynku, personalizacja 

oferowanych produktów i usług czy też analizy marketingowe (SAP, 2003). 

Z kolei, w ramach modułu sprzedaży, mamy możliwość operacyjnego 

monitorowania wszystkich istotnych zachowań zakupowych klienta i wyni-

kające z tego działania po stronie producenta. Na tej podstawie jest możliwe 

szacowanie wartości klienta z perspektywy nie tylko generowanych obrotów 

i poniesionych kosztów, ale przede wszystkim – oceny samej relacji (np. 

wskaźnik lojalności). Do podstawowych funkcji sprzedażowych zaliczamy: 

planowanie/prognozowanie sprzedaży, zarządzanie organizacją sieci sprze-

daży z podziałem na regiony, zarządzanie relacjami z klientami wraz z pełną 

historią kontaktów, zarządzanie zespołami sprzedażowymi, zarządzanie 

szansami (leads) w zakresie sprzedaży, zarządzanie ofertami i zleceniami 

sprzedażowymi, zarządzanie kontraktami/umowami handlowymi, zarządza-

nie premiami i prowizjami, zarządzanie podróżami służbowymi przedstawi-

cieli handlowych oraz generowanie analiz sprzedaży (SAP, 2003). 

Systemy klasy CRM dostarczają również dedykowane rozwiązania dla 

firm usługowych. W przeciwieństwie do sprzedaży towarów, działalność 

tego typu wymaga szczególnego zaangażowanie sprzedawcy – bezpośred-

niego wykonawcy usługi. Z dostępnych funkcji należy wskazać przede 

wszystkim na: planowanie i optymalizację zasobów niezbędnych do obsługi 

procesów usługowych, zarządzanie operacjami usługowymi, planowanie  

i prognozowanie serwisu, obsługa zadań serwisowych, usługi konsultingowe 

                                                             
5 J. Dyrche definiuje CRM jako: „Infrastruktura umożliwiająca określenie i zwiększenie 

wartości klientów oraz odpowiednie środki, za których pomocą motywuje się najlepszych 
klientów do lojalności, czyli ponownych zakupów” (Bartuś, 2007). 
6 W literaturze branżowej możemy wskazać jeszcze na model aplikacji informatycznych  
o nazwie Interaktywny CRM oraz Kooperacyjny CRM. Interaktywny CRM obejmuje funkcje 
związane z zarządzaniem w zakresie bezpośredniej komunikacji z klientem poprzez np. tzw. 
Call Centers/ telefoniczne centra obsługi (Januszewski, 2011). Kooperacyjny CRM dotyczy 
stworzenia technicznych i organizacyjnych możliwości w zakresie bezpośredniego zaanga-
żowania w proces sprzedaży, np. poprzez samoobsługę (SAP, 2001). 
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dla klientów oraz analizę efektywności prac realizowanego serwisu (SAP, 

2003). 

Dopełnieniem tzw. operacyjnego CRM jest zestaw funkcji zarządczych 

(Analityczny CRM) umożliwiających gromadzenie i ocenę danych o klien-

tach, ocenę i optymalizację relacji z klientami, modelowanie zachowań 

klienta, ocenę wartości klienta, optymalizację portfolio klienta, planowanie 

oraz monitorowanie interakcji z klientami, jak też zarządzanie strategiczne 

zorientowane na klienta. Powyższe zakresy działań umożliwiają zbudowanie 

zintegrowanego modelu diagnostycznego oceniającego jakość relacji z klien-

tami firmy na podstawie kluczowych wskaźników, takie jak: udział w portfe-

lu, czułość na zmianę ceny, szanse dotyczące tzw. cross-selling, współczyn-

nik odpowiedzi, współczynnik referencji, współczynnik utrzymania klien-

tów, liczba reklamacji i zwrotów (SAP, 2001). 

Biorąc pod uwagę: 1) bardzo szeroki zakres możliwości funkcjonal-

nych analizowanych aplikacji CRM; 2) stosunkowo wysoki ich koszt wdro-

żenia i utrzymania; 3) długi czas implementacji; 4) wysokie wymagania 

dotyczące kompetencji zarówno kadry menedżerskiej, jak i pracowników  

w zakresie zarządzania relacjami z klientem; może się pojawić uzasadniona 

wątpliwość dotycząca udziału firm sektora MSP w wykorzystaniu tego typu 

rozwiązań informatycznych. Pojawia się w tym punkcie zasadnicze pytanie 

– jaką rolę dostępne rozwiązania informatyczne klasy CRM (operacyjne, 

analityczne) mogą pełnić w procesie wzrostu wartości małej firmy? 

Szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia systemu CRM w małej 

firmie  

Ograniczenia o charakterze organizacyjnym, technicznym czy też fi-

nansowym wdrożeń systemów informatycznych klasy CRM firm sektora 

MSP są oczywiste. Według raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-

czości za lata 2011–2012 stwierdzono, że na ponad 1,6 mln podmiotów 

MSP, tylko „niespełna 13% firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników 

korzysta z oprogramowania CRM do zarządzania informacjami o klientach 

(Operacyjny CRM)” (Krasoń, Szklarz, 2015). Jeszcze mniej, „trochę ponad 

10% małych firm wykorzystuje CRM do analiz tych informacji i celów mar-

ketingowych (Analityczny CRM)” (Krasoń, Szklarz, 2015). Istotnie, duży 

system klasy CRM nie będzie użyteczny dla każdej firmy sektora MSP. Jak 

stwierdza jednak w swoim opracowaniu M. Stańczak: „nie powinniśmy szu-

kać mistycznego systemu CRM, który jest «dobry». Powinniśmy szukać 

systemu, który jest adekwatny do potrzeb!” (Stańczak, 2015). Systemu, któ-

ry dostarczy wymierne wartości w kształtowaniu trwałych relacji z klientem 

prowadzących do dynamicznego rozwoju firmy. Możemy zatem oczekiwać 
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od systemu klasy CRM przeznaczonego dla MSP, m.in. takich potencjalnych 

korzyści jak (Bartuś, 2007): 

– indywidualny charakter relacji z klientem – wzrost satysfakcji, 

– udokumentowany, monitorowany i oceniany wzrost lojalności ze 

strony klienta, 

– wzrost sprawności obsługi procesów sprzedaży wynikający z moż-

liwości wyselekcjonowania najbardziej wartościowych, lojalnych 

klientów, 

– obniżenie kosztów i czasu obsługi działu sprzedaży/klienta, 

– wzrost konkurencyjności w lepszym dostosowaniu oferty do potrzeb 

klienta, 

– unikanie masowych działań marketingowych na rzecz spersonalizo-

wanych komunikatów i ofert handlowych, 

– udostępnienie adekwatnych do potrzeb platform komunikacyjnych  

z klientem (poczta elektroniczna, komunikator internetowy, formu-

larz do kontaktu, skype, strona www, livechat/chatbox, Facebook, 

Twitter itd. (Mamrot, Kośmider, 2012; Tarnawa, Zadura-Lichota, 

2013), 

– uruchomienie nowych kanałów dystrybucji (handle elektroniczny/ 

e-business), 

– obsługę zleceń w czasie rzeczywistym, 

– uruchomienie programów lojalnościowych, 

– monitorowania i analizowanie w czasie rzeczywistym kluczowych 

wskaźników oceny jakościowej procesu sprzedaży/relacji z klientem 

poprzez takie wskaźniki jak: LTV/CLV
7
 czy też RR

8
. 

Równolegle do analizy szans wynikających z wdrożenia CRM w MSP 

pojawia się pytanie dotyczące dostrzeganych zagrożeń czy też barier zgła-

szanych przez polskich przedsiębiorców. W opracowaniu branżowym Sys-

tem CRM dla małej firmy, autorzy wskazują na następujące bariery związane 

z zakupem i wdrożeniem powyższych aplikacji w polskich przedsiębior-

stwach sektora MSP (Krasoń, Szklarz, 2015): 

                                                             
7 Wskaźniki LTV (Life Time Value) czy też CLV (Customer Lifetime Value) mierzą, na pod-
stawie danych pozyskanych zazwyczaj z systemu CRM, zaktualizowaną (zdyskontowaną) 

wartość przyszłych zysków związanych z transakcjami zaplanowanymi z wybranym, kon-
kretnym klientem. LTV/CLV może być obliczany dla pojedynczych klientów, jak też wartość 
średnia dla wybranych grup, kategorii klientów (Mitręga, 2011). 
8 Retention Rate (RR) oblicza  stopień utrzymania klientów, tj. procent kupujących, którzy 
pozostali nabywcami produktów firmy po pewnym okresie czasu, np. jeśli w 30-dniowej skali 
wynosi on na przykład 90%, wtedy po miesiącu w bazie danych firmy będzie 9/10 poprzed-
nich kupujących, po dwóch miesiącach 81/100 itd. (www.crmtrends.com/analytics.html, 
2015). 
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1. Istnieje przekonanie wśród przedsiębiorców, że są to programy przezna-

czone wyłącznie dla dużych firm. 

2. Przedsiębiorcy postrzegają taką inwestycję jako zbyt kosztowną. 

3. Brak rzetelnej wiedzy na temat różnych technologii oraz oprogramowa-

nia (w tym darmowego
9
) umożliwiających dostęp do funkcji CRM – np. 

aplikacje w tzw. pudełku umożliwiające instalację programu na wła-

snych komputerach w firmie versus aplikacje dostępne w tzw. chmurze 

czy też oprogramowanie pracujące niezależnie versus oprogramowanie 

zintegrowane z systemem klasy ERP. 

4. Brak wiedzy o pozytywnych doświadczeniach innych przedsiębiorców 

działających w sektorze MSP. 

5. Brak wiedzy na temat pełnego zakresu funkcjonalnego systemów klasy 

CRM oraz potencjalnych korzyści wynikających z ich wdrożenia w ma-

łym przedsiębiorstwie. 

Decyzja o wdrożeniu CRM nie może być oczywiście dziełem przypad-

ku, dlatego autor cytowanego powyżej opracowania, wskazuje na podsta-

wowe pytania, na które każdy przedsiębiorca powinien odpowiedzieć przed 

podjęciem decyzji o zakupie i implementacji systemu CRM (Stańczak, 

2015). Uzyskana w ten sposób wiedza, stanowi punkt wyjścia do opracowa-

nia skutecznej strategii ewentualnego wdrożenia systemu klasy CRM w ma-

łej firmie, w tym, zdefiniowania celów biznesowych, doboru systemu i za-

kresu wdrożenia (licencja), wybór firmy wdrożeniowej oraz metodyki.  

Charakterystyka wybranych instrumentów CRM a zarządzanie 

wzrostem wartości firmy sektora MSP 

Wdrożenie systemu CRM oraz gromadzenie danych o klientach auto-

matycznie nie gwarantuje sukcesu w zakresie wzrostu wartości firmy zarów-

no w wymiarze kapitałowym, jak i wizerunkowym. Informacja obejmująca 

zachowania, preferencje zakupowe klienta stanowi dopiero punkt wyjścia do 

opracowania technik analitycznych w wymiarze operacyjnym i strategicz-

nym, umożliwiających pełną ocenę jakości prac osób odpowiedzialnych za 

kontakty z odbiorcami.  

Współczesne aplikacje CRM przeznaczone dla sektora MSP dostarcza-

ją wielu gotowych rozwiązań analitycznych, które nie wymagają urucho-

mienia skomplikowanych procedur czy też zaangażowania zasobów prze-

kraczających możliwości małej firmy. Przykładem mogą być następuje mo-

dele: 1) „Lejek sprzedaży” – zarządzania szansami w pozyskaniu nowych 

                                                             
9 Na stronie http://informatykawfirmie.pl możemy znaleźć listę 10 najlepszych darmowych 
systemów informatycznych klasy CRM, tj.: SugarCRM, Zurmo, Cream CRM, VTiger, Fat 
Free CRM, SuiteCRM, OpenCRX, EPESI, MyITCRM, X2CRM. 
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klientów/kontraktów (SAP BusinessOne); 2) „Sprawy” – moduł przeznaczo-

ny do ewidencji wszelkich zgłoszeń, problemów związanych z klientem 

(CRM Sugar); 3) „Kampanie” – funkcjonalność CRM pozwalająca na wy-

bór, rejestrację oraz wysyłkę do wyselekcjonowanej grupy klientów sperso-

nalizowanej i zindywidualizowanej informacji handlowej/marketingowej 

(Madar7). 

„Lejek sprzedaży” jest to graficzna prezentacja tworzona automatycz-

nie w aplikacji CRM, która przedstawia w czasie rzeczywistym status pro-

wadzonych kontaktów z potencjalnym klientem – tzw. szans sprzedaży  

(leads). Zaawansowane metody prognozowania umożliwiają również prze-

widywanie potencjalnych zysków oraz nadanie priorytetów działaniom 

związanym ze sprzedażą. „Lejek” zawiera różne poziomy oceny zaawanso-

wania szans w zakresie planowanej sprzedaży. Najczęściej możemy zdefi-

niować poszczególne etapy na: 1) „do rozpoznania”; 2) „rozpoznanie”;  

3) prezentacja produktu/rozwiązania; 4) prezentacja oferty; 5) negocjacje 

handlowe; 6) Podpisanie umowy/zamówienia. Każdy etap jest oznaczony 

zarówno wartością procentową wskazującą na poziom zaawansowania prac 

osoby odpowiedzialnej za pozyskanie nowego zlecenia, jak i informacją  

o wartości planowanej sprzedaży. Osoba oceniająca jakość wykonywanej 

pracy przez zaangażowanych handlowców może monitorować szczegółowy 

zapis ich działań z adnotacją np. o stosowanych technikach sprzedaży, in-

formacji o profilu klienta, miejscu, sposobie i częstotliwości kontaktów, 

technikach negocjacyjnych, informacji o konkurencji. Na tej podstawie mo-

żemy wypracować najlepsze wzorce postępowania w kształtowaniu trwałych 

relacji z klientami, uwzględniając równocześnie własne cele biznesowe 

(SAP Help Portal, 2015). 

Innym, bardzo ciekawym instrumentem CRM, który możemy wykorzy-

stać w małej firmie jest moduł „Zarządzanie sprawami” w ramach obszaru 

definiowanego jako „Zwiększanie efektywności obsługi klienta”. Każde 

zgłoszenie, uwaga, zapytanie od klienta, można automatycznie przypisać do 

konkretnego pracownika (Biuro Obsługi Klienta/Wsparcie Klienta) z punktu 

widzenia kategorii zgłoszenia. Następnie możemy nadać jej termin, priorytet 

a także opisać problem jak i proponowany sposób jego rozwiązania. W mo-

mencie zarejestrowania takiego zgłoszenia automatycznie uruchamiamy 

funkcje monitorowania, co pozwala nam na: 1) pełny przegląd wszystkich 

zgłoszeń, jak też informację o statusie pojedynczego zgłoszenia lub tez gru-

py zgłoszeń w referencji do wybranego klienta; 2) podjęcie ewentualnej 

decyzji o eskalowaniu nierozwiązanych spraw; 3) bieżącej oceny efektyw-

ności (np. czas obsługi zgłoszenia, ocena satysfakcji klienta w zakresie ob-

sługi poszczególnych kategorii zgłoszeń, weryfikacja kanałów komunikacji 
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z klientem) dotyczącej odpowiedzi na poszczególne zapytania/problemy 

zgłaszane przez klientów (SugarCRM Polska, 2015).  

Kolejnym, niezwykle użytecznym instrumentem CRM w firmie MSP 

jest wykorzystanie funkcjonalności o nazwie „Kampanie”. Na podstawie 

wiedzy o historii zakupów, indywidualnych oczekiwań, zapytań, zgłasza-

nych problemów, reklamacji itd., powyższa aplikacja automatycznie opra-

cowuje zawartość przekazu reklamowego dla wybranego klienta. Proces 

realizacji kampanii marketingowych obejmuje cztery proste kroki: 1) przy-

gotowanie bazy klientów/adresów/atrybutów; 2) przeprowadzenie grupowa-

nia klientów zgodnie z przyjętą segmentacją, strategią promocyjną (patrz 

atrybuty); 3) przeprowadzenie kampanii – wydruk pism, reklamówek, listów 

handlowych itd. oraz ich przekaz do odpowiednich odbiorców, np. w formie 

elektronicznej; 4) ocena skuteczności kampanii – możliwość wypracowania 

najbardziej skutecznych strategii oraz poprawy tych działań, które nie przy-

niosły efektu w postaci realnej sprzedaży (Madar, 2015). 

Ostateczny dobór systemu CRM i dostępnych instrumentów analitycz-

nych jest niewątpliwie uzależniony od wiedzy i doświadczenia przedsiębior-

cy.  

Podsumowanie 

Zapewnienie realizacji różnorakich zadań w zakresie kształtowania 

trwałych i rentownych relacji z klientami stanowi kluczowe źródło tworzenia 

wartości firmy, szczególnie w pierwszym etapie cyklu życia przedsiębior-

stwa. Nawet najmniejsza firma w Polsce nie kwestionuje obecnie zasadności 

inwestowania w technologie informatyczne, pojawia się jednak zasadnicza 

wątpliwość dotycząca możliwości finansowych i organizacyjnych wdrażania 

systemów klasy CRM. Należy jednak pamiętać, że wsparcie narzędzi infor-

matycznych może się okazać po prostu niezbędne, szczególnie dla małych, 

nowych firm, dla których wypracowanie odpowiedniej bazy odbiorców jest 

zadaniem strategicznym, warunkującym przetrwanie i rozwój. Analiza rynku 

oprogramowania CRM w Polsce oraz opinii przedsiębiorców może wskazy-

wać na to, że swoistym kompromisem w rozstrzygnięciu dylematu „wdra-

żać/nie wdrażać”, mogą być aplikacje CRM, które są przeznaczone właśnie 

dla małych firm. 

Należy również pamiętać, że sam dostęp do technologii informatycz-

nych jest warunkiem koniecznym, aczkolwiek dalece niewystarczającym. 

Aby właściciel firmy mógł odnieść w tym obszarze sukces, musi spełniać 

określone warunki: 1) należy dysponować odpowiednią wiedzą na temat 

systemów informatycznych, dostępnych funkcji i instrumentów CRM, cyklu 

życia organizacji czy też marketingu relacyjnego; 2) należy zdefiniować 
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KCS oraz ustalić na ile i w jakim zakresie systemy CRM mogą pomóc w ich 

realizacji; 3) należy zdobyć minimalne doświadczenie w realizacji tego typu 

projektów informatycznych (kwestia zapewnienia odpowiednich zasobów, 

ludzi i czasu); 4) należy stworzyć system monitorowania oceny procedur 

wypracowanych w ramach CRM z perspektywy użytkowni-

ków/pracowników firmy, jak i samych klientów; 5) należy zapewnić ciągłe 

doskonalenie systemu, jak i ciągłe rozwijanie dostępnych w danym systemie 

funkcjonalności kształtowania trwałych relacji z klientem. 

Reasumując, należy podkreślić, że sam przedsiębiorca, podejmujący 

decyzje dotyczącą implementacji wybranego oprogramowania CRM, odpo-

wiada za ostateczny wynik, czyli sukces zapisany w KCS dla wybranej fir-

my czy też projektu. 
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Summary. First of all, the firm’s value development depends on the ability to build 
solid relationships with customers. There are different management schools that 

directly address this paradigm. Today, to implement this marketing concept, it is 

necessary to take advantage of the CRM (Customer Relationship Management) 

systems, in spite of the size of the organization. The article presents opportunities 

and threats of CRM systems to projects implemented in Small and Medium Enter-

prise (SME). 
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Streszczenie. Procesy globalizacyjne zachodzące w gospodarce światowej spowo-

dowały osłabienie niektórych instrumentów interwencyjnych zmniejszających zdol-

ność państwa w płaszczyźnie społeczno-gospodarczej do regulacji i kontroli wza-
jemnych relacji między aktorami ekonomicznymi. W artykule postawiono tezę, że  

w skali makro wyostrzyły się sprzeczności między gospodarką a społeczeństwem,  

a w skali mikro rozrywane więzi społeczne wpływają na dominację zysku nad etyką, 

co prowadzi do braku społecznej odpowiedzialności globalnego biznesu. 

Wprowadzenie  

Ćwierćwiecze europejskich przemian ustrojowych i społeczno-

gospodarczych upłynęło pod znakiem procesów globalizacyjnych, rozwoju 

cywilizacji informacyjnej i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. 

Według koncepcji Antoniego Kuklińskiego, porządek globalny XXI wieku 

będzie tworzyło pięć trójkątów strategicznych:  

– trójkąt wielkich aktorów sceny politycznej – organizacje międzyna-

rodowe, wielkie mocarstwa (USA, Unia Europejska, Rosja, Chiny, 

Indie, Brazylia, Japonia), korporacje transnarodowe, 

– trójkąt trwałego rozwoju – gospodarczy, społeczny, ekologiczny,



106 Krystyna Leśniak-Moczuk 

 

 

– trójkąt systemu władzy – demokratyczno-liberalny, autokratyczny, 

anarchia, 

– trójkąt nośników cywilizacji – edukacja, nauka, kultura, 

– trójkąt wiodących religii – chrześcijaństwo, islam, buddyzm. 

Mieszkańcy globalnej wioski spędzają życie na krawędzi katastrofy 

globalnej, w wieku globalnego ryzyka i uniwersalnej niepewności. Cało-

kształt uwarunkowań działalności człowieka jest objęty przez instytucjonal-

ny, ideologiczny i materialny wymiar procesów długiego trwania i punktów 

zwrotnych. Jest to paradygmat holistycznego opisu tworzenia i destrukcji 

porządku globalnego (Kukliński, 2009, s. 215–219). 

Procesy globalizacyjne zachodzące w gospodarce światowej spowodo-

wały osłabienie niektórych instrumentów interwencyjnych, zmniejszających 

zdolność państwa w płaszczyźnie społeczno-gospodarczej do regulacji  

i kontroli wzajemnych relacji między mikrofirmami. W artykule postawiono 

tezę, że w skali makro wyostrzyły się sprzeczności między gospodarką  

a społeczeństwem, a w skali mikrofirm – rozrywane więzi społeczne wpły-

wają na dominację zysku nad etyką, co prowadzi do braku społecznej odpo-

wiedzialności globalnego biznesu.  

Gospodarka versus społeczeństwo 

Logika społeczeństwa przemysłowego, czyli współzależność między 

kategoriami ekonomicznymi i społecznymi, została zniszczona przez zerwa-

nie więzów między kapitalizmem przemysłowym i finansowym, przedsię-

biorcami i pracownikami, kulturą i interwencjami państwa. Rozchodzenie 

się zglobalizowanej gospodarki, konfliktów społecznych i działań politycz-

nych jest definiowane na poziomie lokalnym i narodowym a nie światowym, 

co powoduje dekompozycję aktorów społecznych. Przepaść między wyzwa-

niami technologicznymi i ekonomicznymi, interwencjami społecznymi  

i politycznymi staje się coraz bardziej widoczna, dlatego pojęcie społeczeń-

stwa stało się bezużyteczne i zaczęło przeszkadzać. Działalność instytucji 

społecznych informuje o praktycznych zasadach funkcjonowania społeczeń-

stwa, ale brakuje mechanizmów, dzięki którym jednostka staje się aktorem 

społecznym, czyli twórcą zmiany. Tworzą się nowi aktorzy wykraczający 

poza sferę socjo-ekonomiczną, broniący poszanowania praw ludzkich, prze-

ciwstawiający się globalizacji, która wymknęła się spod sił społecznych. 

Aktorzy społeczni powinni być zastąpieni przez aktorów moralnych, by  

w odbudowanym społeczeństwie ograniczyć dominację finansistów przez 

czynniki: siłę inicjatyw przemysłowców, opór niegodzących się na nieludzką 

logikę gospodarki globalnej, interwencję państw powstrzymującą działania 

spekulacyjne, wzrost nierówności społecznych i bezrobocia. Człowiek  
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w świecie napięć i konfliktów stwarzanych przez zjawiska masowej migra-

cji, rozpad i fragmentaryzację kategorii społecznych prawie we wszystkich 

dziedzinach, staje się niezdolny, by stanąć w obronie swoich praw (Toura-

ine, 2013, s. 35–38, 50–51). 

Rozchodzą się więc mechanizmy rządzące życiem gospodarczym i za-

chowaniami społecznymi w mikrofirmach, co uznawane jest jako zjawisko 

normalne. Prowadzi to jednak do patologii, ponieważ są blokowane nowe 

formy organizacji życia społecznego. Kryzys finansowy i globalizacja sys-

temu ekonomicznego, prowadząca do autonomii wobec świata instytucji, 

przyczyniają się do zrywania więzi między sferą gospodarczą i społeczną.  

Sferę społeczną reprezentuje społeczeństwo society, które według naj-

starszego znaczenie, w Oxford English Dictionery, określono jako synonim 

słowa company (zespołowość, towarzystwo, braterstwo, czyli bliski, przyja-

zny związek z bliźnim). Według Zygmunta Baumana istnieją dwa przeciw-

stawne modele relacji międzyludzkich: Societas – społeczeństwo jako struk-

turalizowany, zróżnicowany, zhierarchizowany system stanowisk politycz-

no-prawo-gospodarczych i communitas – społeczność, wspólnota równych 

sobie jednostek poddanych autorytetom (Bauman, 2003, s. 177–178). Zda-

niem wielu socjologów społeczeństwo jest bytem wyobrażonym, a według 

Emila Durkheima jest rzeczywistością, której znakiem rozpoznawczym jest 

siła zewnętrznego przymusu wywieranego na jednostkę. Według Zygmunta 

Baumana pod koniec XX wieku obraz społeczeństwa jako „całości większej 

niż suma jego części” zaczyna blaknąć wraz z trzema doświadczeniami: 

naciskiem normatywnym, ochroną przed kaprysami jednostkowego losu  

i długowiecznym zbiorowo kontrolowanym porządkiem. Pojawia się do-

świadczenie życia jako wielu konsumenckich wyborów. W miejsce społe-

czeństwa zespalającego pasma człowieczego bytu w świecie, doświadczenia 

konsumenckie powodują indywidualizację życia i niemożność państwa, jako 

organu wykonawczego społeczeństwa, kształtowania i kontrolowania obsza-

ru, w którym toczy się życie obywateli i rozwiązują się jego problemy 

(Bauman, 2006, s. 3–59). 

Według Touraine’a następuje rozpad społeczeństwa powodujący nisz-

czenie aktora społecznego i pojawianie się na jego miejscu izolowanych  

i zdesocjalizowanych jednostek. Świat technologii, mikrofim, banków nie 

jest powiązany ze światem aktorów społecznych poprzez ich rolę w życiu 

ekonomicznym. W zestawieniu z potęgą ustawionej wysoko, zglobalizowa-

nej gospodarki działającej na poziomie światowym, świat mikrofirm pozba-

wiany klasycznych funkcji i wewnętrznej spójności nie jest zdolny do inter-

wencji.  Formy społecznego organizowania się i instytucje są osłabione  

z powodu niezdolności do sprawowania kontroli nad globalnym systemem 

gospodarczym. Brakuje symetrii między światem gospodarki opanowanej 
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przez sferę finansów a możliwościami podejmowania działań społecznych. 

Rewindykacje społeczne wykraczają poza cele ekonomiczne, a porządek 

gospodarczy i świat idei są w opozycji. Aktorzy społeczni funkcjonujący na 

poziomie mikrofirm, dysponując nawet najpotężniejszymi środkami tech-

nicznymi nie opanują kryzysów prowadzących do niszczenia życia społecz-

nego. W wyniku globalizacji systemów produkcyjnych rozchodzi się sfera 

funkcjonowania systemów ulegających zmianom pod wpływem rozdźwięku 

między nowymi technologiami komunikacyjnymi a sferą zachowań aktorów. 

Zanik idei społeczeństwa prowadzi do oddzielenia analizy systemów od 

analizy działań ludzkich i niemożliwa stanie się antropomorficzna interpre-

tacja systemów społecznych. W sytuacji postspołecznej należy porzucić 

myślenie w kategoriach systemów, bowiem aktorzy nie wykorzystują insty-

tucji społecznych wyłącznie do osiągnięcia własnego statusu społecznego, 

ale w celu zwiększenia własnej zdolności do podejmowania wymyślanych 

przez siebie działań społecznych na poziomie mikro. Zjawisku separacji 

między podmiotem a systemem, czyli ostatecznemu zanikowi aktora spo-

łecznego towarzyszy odwoływanie się do idei podmiotu osobistego i moral-

nego, a nie podmiotu społecznego. Aktorzy nie są motywowani przez intere-

sy społeczne i ekonomiczne, lecz wolę do obrony swoich praw czerpią  

z ulokowania ich pragnienia wolności i sprawiedliwości w świadomości, że 

są nosicielami podmiotu ludzkiego. Następuje redefinicja aktorów społecz-

nych, określanych jako aktorzy osobowi, moralni, ponieważ w sytuacji post-

społecznej angażowane są jednostki, grupy społeczne, instytucje jako obroń-

cy niektórych źródeł ich legitymizacji. Nie zaniknie jednak całkowicie poję-

cie społeczeństwa, tak jak nie znika zbombardowane miasto. Koniec świata 

społecznego oznacza rozdźwięk między systemem gospodarczym, pozosta-

jącym poza wpływem aktorów społecznych, a życiem kulturalnym i poli-

tycznym, w których chodzi o zasady wolności i sprawiedliwości na nie sto-

sunki pomiędzy różnymi siłami. Zanika system, w którym dziania ludzkie 

były postrzegane pod kątem funkcjonalnych potrzeb społeczeństwa. Ta wi-

zja stosunków społecznych zostaje zastąpiona przez opozycję lub konflikt 

między dominującą władzą gospodarki i odwołaniem do praw podmiotu 

ludzkiego. Ideę czystego konfliktu społecznego trzeba zastąpić głębszą opo-

zycją między światem gospodarki a światem podmiotowości zdominowa-

nym przez bezpośrednie odniesienie od idei prawa każdego do bycia uzna-

nym i szanowanym w swoim oczekiwaniu wolności i odpowiedzialności. 

Koniec świata społecznego prowadzi do przemian w obrębie wszystkich 

wymiarów życia zbiorowego i indywidualnego. Idea rozwoju zrównoważo-

nego wypływa z konieczności odbudowy nowych instytucji mogących kon-

trolować życie gospodarcze w imię natury moralnej. Wyłanianie się sytuacji 

postspołecznej rozpatrywanej w ramach historii długiego trwania jest efek-
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tem interakcji pomiędzy kryzysem a długofalową ewolucją (Touraine, 2013, 

s. 105, 111, 119, 126–127, 146–147, 153, 176, 187–189, 195).  

Przerwane więzi a dominacja zysku nad etyką 

W społeczeństwach przednowoczesnych zarządzanie oparte było na 

dwóch porządkach – religii i rodzinie. W społeczeństwie współczesnym 

porządki te uległy oddzieleniu, a ludzkie zbiorowości bronią koncepcji praw 

człowieka, przeciwstawiającej się przemocy, praw uniwersalnych przyna-

leżnych jednostce uznawanej za podmiot. Rolą instytucji nie jest pomoc  

w konstruowaniu podmiotu ludzkiego opartego na różnorodności jednostek  

i grup społecznych, ale organizowanie procesu komunikacji. Przestrzeń spo-

łeczna jest przestrzenią relacji między jednostkami a zbiorowościami, co 

pozwala na współistnienie uniwersalizmu (umożliwianie wspólnego życia)  

i poszanowania różnic (zabezpieczenie przed panowaniem najsilniejszych). 

Przechodzenie od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa 

określanego przez Daniela Bella jako postprzemysłowe, nie oznacza zmiany 

typu społeczeństwa, ale powstanie kolejnego etapu rozwoju. Etapy te wy-

znaczały rewolucje techniczne (węgiel, elektryczność, komunikacja elektro-

niczna). W społeczeństwie przemysłowym opartym na nowych technolo-

giach, wielkich przedsiębiorstwach występowała integracja kategorii eko-

nomicznych i społecznych a postęp produkcji prowadził do przemian sto-

sunków społecznych, odnowy związków zawodowych, nowych metod zwie-

rania układów zbiorowych. W społeczeństwie postprzemysłowym komuni-

kacja pełni według Manuela Castellsa centralną rolę, wprowadzając nowy 

rodzaj relacji między informacjami a podmiotami uczestniczącymi w proce-

się wymiany informacji. Dobra komunikacja w transmisji przekazów pomię-

dzy nadawcą i odbiorcą oznacza uznanie emocji, uczuć i idei. Na brak relacji 

intymnych cierpią zarówno pracujący, jak i wykluczeni. Rozprężenie więzi 

społecznych sprawia wrażenie oddziaływanie na nie tornado, przeciwko 

któremu nie ma sposobów zaradzenia (Touraine, 2013, s. 76–77, 102, 124–

126, 189–193). W płynnym społeczeństwie zdaniem Zygmunta Baumana 

istnieje potrzeba silnych i niezawodnych więzi społecznych, tymczasem 

stosunki międzyludzkie nie stanowią już oazy pewności, spokoju i ducho-

wego wytchnienia, stając się źródłem niepokoju. Siła więzi ludzkich przez 

kryzys zaufania słabnie i przestaje być chronioną enklawą, gdzie można było 

zrzucić maski niezbędne w okrutnym świecie rywalizacji. Zamiast realnych 

więzi opartych na bezpośrednich relacjach poszukujemy szerokich sieci kon-

taktów. Nie zmniejszą one ryzyka utraty bliskich więzi, ale są asekuracją – 

wieloma opcjami  w zamian za pewność niewielu stałych relacji. Brak jako-

ści relacji partnerskich rekompensujemy ulotnymi, płytkimi, „do odwołania” 
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kontaktami w sieci. Kruchość więzi i częstotliwość ich zrywania jest przy-

pomnieniem śmiertelności ludzkiego życia (Bauman, 2008, s. 80, 122–125). 

Wymogom nowego modelu społecznego nie są w stanie sprostać sa-

mowystarczalne formy reorganizacji życia społecznego. Wątek współczesnej 

socjologii, podnoszący konieczność odbudowy więzi społecznych, jest skie-

rowany przeciw indywidualizmowi prowadzącemu do destrukcji form orga-

nizacji życia społecznego i poczucia zaufania między aktorami. Według 

Roberta Putnama brak więzi społecznych jest przeszkodą w realizacji pod-

stawowych praw człowieka, a poszukiwanie więzi, to poszukiwanie relacji 

twarzą w twarz. Autor uważa, że należy odróżnić indywidualizm zamknięty 

na więzi społeczne od indywidualizmu umiejącego zmobilizować więzi jako 

środek dotarcia, tkwiącego w nas uniwersalizmu, do własnej subiektywno-

ści, do odkrycia w sobie podmiotu. Z kolei  Alain Touraine wychodzi z zało-

żenia, że odbudowa więzi społecznych należy do przeszłości. Nie docenia 

przydatności stworzenia systemu nowych więzi społecznych, ponieważ pro-

wadzone analizy sprowadzają ten system do usytuowania go na osi integra-

cja–dezintegracja. Wspólnotowości, zdaniem Touraine’a, mogą okazać się 

niebezpieczne, a jednostka i grupa mogą odgrywać pozytywną rolę, gdy 

odwołują się do idei podmiotu. Zabezpiecza to przed egoistyczną izolacją  

i obojętnością na konieczność obrony zagrożonych praw. Jednostka powinna 

się świadomie angażować, a nie poszukiwać przynależności (Touraine, 

2013, s. 166, 182, 183).  

System gospodarczy zdominowany  przez globalizację, oparty na no-

wych technologiach w komunikacji, kierowany przez kapitalizm finansowy 

jest zainteresowany osiągnięciem zysku na poziomie mikrofirmy bez zwra-

cania uwagi na społeczny wymiar życia. Arbitralność przedsiębiorców  

w mikrofirmach i osłabienie rządzy zysku niszczące jednostki, prowadzące 

do ich marginalizacji, może ograniczać walka o prawa socjalne. Nieuniknio-

na jest konfrontacja między logiką poszukiwania maksymalnego zysku  

a logiką szacunku dla podmiotu i jego praw. Odwołanie się do uniwersal-

nych praw podmiotu ludzkiego może powstrzymać groźbę zniszczenia życia 

społecznego przez gospodarkę globalną. Triumf gospodarki globalnej może 

być powstrzymany przez stworzenie nowego życia społecznego opartego na 

obronie uniwersalnych praw ludzkich, a nie jak dotychczas opartego na re-

dystrybucji dochodów narodowych. Instytucje społeczne muszą być odbu-

dowane w taki sposób, by służyły podmiotowości aktorów, ratowaniu Ziemi 

a nie pogoni za zyskiem. Na powrót powinny zostać odkryte i pielęgnowane 

zasady prawa każdego do życia, do bezpieczeństwa i wolności, ponieważ są 

to zasady bardziej moralne niż czysto społeczne. Zasady staną się orężem 

aktorów przeciwstawiających się potędze pieniądza w systemie ekonomicz-

nym podporządkowanym celom czysto finansowym. Sprzeczność między 
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aktorami a systemem ekonomicznym zastąpiła dotychczasową sprzeczność 

między klasami społecznymi (Touraine, 2013, s. 88, 186–187, 195–196). 

Rekonstrukcja, odtwarzanie więzi zapewniających dobra tak delikatne 

jak bliskość i bezpieczeństwo nie wytrzymuje presji świata ekonomii, two-

rzącego zamknięte i agresywne tożsamości. Gra pieniądza i partykularne 

interesy właścicieli mikrofirm osłabia i niszczy życie społeczne. Potędze 

ekonomii, rządzy zysku jest w stanie przeciwstawić się niespołeczna siła 

jaką jest podmiot mogący przekształcić uniwersalizm w prawa i zasady po-

wstrzymujące marsz ekonomicznego egoizmu. Hierarchie społeczne są za-

stępowane przez zdolności (lub jej brak) jednostek do szanowania podmiotu 

zarówno w nich samych, jak i w innych. Metaspołeczna zasada podmiotu 

powinna, zdaniem Touraine’a, być podstawą instytucji po to, by zapanowała 

idea sprawiedliwości. Zgodnie z tą ideą powinien być poszerzony i bardziej 

respektowany zakres ludzkich praw wolności, broniących przed presją i na-

ciskami kosztem praw koncentrujących się na zarządzaniu życiem gospodar-

czym na korzyść najbogatszych. Otwarte praktyki społeczne powinny opo-

wiadać się po stronie słabszego, bowiem stosowanie prawa powinno polep-

szać sytuację zdominowanych i nie zagrażać prawom należnym wszystkim. 

Zdominowani, stanowiący większość, przez odwołanie się do zasad uniwer-

salnych powinni wywierać presję na prawo, którego rolą jest zmniejszanie 

nierówności. Potrzebują oni nie tylko równości szans, ale walki przeciwko 

władzy najbardziej potężnych i bogatych, uzyskanej często w wyniku niele-

galnych działań, korupcji i defraudacji, manipulacji i szantażu. Andrzej Sta-

siuk jest zdania, że współcześni ludzie zainfekowani wirusem „duchowego 

lumpenproletariactwa” nie widzą nic złego w bezczelnym grabieniu zaso-

bów świata, który nie jest ich własnością, co wynika z poczucia wolności 

przez zerwanie z dziedzictwem. Działania grabieżczego kapitału w skali 

mikro doprowadziły do nierównych społecznych podziałów, w których na 

najniższym szczeblu stoją osoby wykluczone o niepewnym losie i „preka-

riat”. Nieaktualna jest dziś stratyfikacja społeczna, będąca podstawą demo-

kracji, według której zintegrowaną większość stanowili pracownicy najemni, 

a mniejszość – obdarzenie zdolnością do kierowania. Odnowienie demokra-

cji uczestniczącej, to sposób obrony w imię uniwersalnych zasad (równości, 

sprawiedliwości, solidarności) tych, którzy nic nie mają. Narzędziem do 

obrony dla siebie i innych przestrzeni wolności jest jednostka-podmiot. 

Dzięki tej przestrzeni wolności jednostka nie zostanie zredukowana do peł-

nionych przez siebie ról społecznych i nie będzie poddana władzy. Aby to 

założenie stało się realne, obecność podmiotu w jednostce nie może powo-

dować wywyższania jej ponad inne jednostki, lecz stanowić o jej zaangażo-

waniu w życia społeczne. Ograniczenie anonimowej potęgi pieniądza jest 

możliwe poprzez odwołanie się do  indywidualnych i uniwersalnych wymo-
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gów, wynikających z idei podmiotu, a nie do klasy społecznej, czy boga. 

Kres klas społecznych ze stylami życia i stosunkami społecznymi wyjaśnia 

upadek kategorii społeczeństwa (Bauman, 2007, s. 14; Touraine, 2013, s. 77, 

83, 156, 159–161).  

Społeczna nieodpowiedzialność globalnego biznesu 

Pierwowzorem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – corpora-

te social responsibility) była zakładowa polityka socjalna na rzecz pracow-

ników i spółdzielczość. Świadomość i działalność w kategoriach CSR jest  

w Polsce stosunkowo młode i nadeszło wraz z gospodarką rynkową. Komi-

sja Europejska definiuje CSR jako dobrowolną działalność wychodzącą poza 

wymogi prawne, uwzględniającą w działalności gospodarczej wymiar spo-

łeczny i ekologiczny. Jest to odpowiedzialność za pracowników, ich miejsca 

pracy, jakość produktów i usług, ochronę środowiska, informacje dla kon-

sumentów, inwestycje społeczne w firmie i środowisku lokalnym. Istnieje 

moralny obowiązek angażowania się komercyjnych podmiotów w rozwią-

zywanie problemów społecznych, ponieważ zdaniem Grzegorza Kołodki 

(2008) mechanizm rynkowy nie jest wystarczająco sprawnym i etycznym 

regulatorem działalności gospodarczej w okresie zmian wartości, wzorców, 

struktur i priorytetów. CSR jest alternatywnym rozwiązaniem dla kryzysu 

państwowej polityki społecznej w wyniku  delegitymizacji funkcji społecz-

nych państwa, niewydolności sektora publicznego, nadmiernej biurokratyza-

cji, postrzegania państwowej polityki społecznej jako pasywnej i mało efek-

tywnej. Podmioty komercyjne, społecznie odpowiedzialne przez sponsoring 

i inne instrumenty wspierające (know-how, doradztwo, szkolenia, coaching, 

udostępnienie infrastruktury)  realizują zadania polityki społecznej. CSR jest 

środkiem wspomagającym działania polityki społecznej na poziomie lokal-

nym, a nie jest w stanie rozwiązać problemów społecznych w skali makro: 

demografia, bezrobocie, migracja, wykluczenie społeczne, ubóstwo, patolo-

gia rodziny. Wiele z tych problemów można natomiast rozwiązać wykorzy-

stując podmioty CSR w partnerstwach publiczno-prywatnych i społeczno-

prywatnych. Praktyki społecznie odpowiedzialnego biznesu mają na celu 

wpływanie na budowę kapitału społecznego przez sieci wzajemnego zaufa-

nia w relacjach mikro biznesu z interesariuszami (Dymowski, 2011 s. 104; 

Grewiński, 2011, s. 24–25, 28–31, 38–40; Karwacka, 2011, s. 60–62). SCR 

wobec interesariuszy przejawia się w marketingowej koncepcji odpowie-

dzialności 4P (Makuch, 2011, s. 206): product – produktowej u procesu 

produkcyjnego, place – zaopatrzenia i dystrybucji, price – polityki cenowej, 

promotion – komunikacji marketingowej. Mikrofirmy powinny zwrócić 

uwagę na odpowiedzialność w stosunku do swoich pracowników zapewnia-
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jąc im bezpieczeństwo pracy i relacji wewnętrznych, edukację i pomoc spo-

łeczną (Lewnadowska-Akhvelediani, 2011, s. 106–135). SCR wynika tylko 

po części z przestrzegania zasad prawa, a dla jej pełnej realizacji niezbędne 

są dobrowolnie kodeksy postępowania, strategie i zasady uwzględniające 

interesy społeczne, ochronę środowiska, kompromisy i dużą dozę empatii. 

Podejście to  łączy się z innowacyjną koncepcją CSR i zrównoważonego 

rozwoju, w której wartość przedsiębiorstwa postrzega się nie tylko z per-

spektywy finansowej, ale skoncentrowanej na kapitale społecznego zaufania 

i kapitale intelektualnym (Ćwik, 2011, s. 240–258; Wronka, 2011, s. 261). 

Przykłady udzielania sponsoringu przez  mikkrofirmy są oparte na wzajem-

nych powiązaniach z beneficjentami, przynosząc korzyści obu stronom. 

Współdziałanie obu partnerów powinno doprowadzić do transferu wartości, 

by zarówno dla akcjonariuszy, jak i interesariuszy wartość współpracy przy-

bierała dodatnie miano. A stanie się to możliwe, gdy CSR nie będzie wy-

łącznie oparta na kwestiach wizerunkowych firm, ale na ograniczaniu ryzyka 

społecznego i środowiskowego, a także na wstawianiu między etykę a zysk 

„i” zamiast „albo”. Biznes  jako najpotężniejsza od 50 lat instytucja w społe-

czeństwie musi wziąć odpowiedzialność za całość swego otoczenia, choć na 

razie się do tego nie poczuwa (Dymowski, 2011, s. 80–84, 90, 102–103). 

Warto przytoczyć argumenty propagujące i negujące ideę SCR. John 

Elkington jest twórcą paradygmatu zapewniającego łączenie dobrobytu go-

spodarczego przy uwzględnieniu zasad ekologii i dążeniu do spójności spo-

łecznej. Upowszechnił on koncepcję 3 x P (people, planet, profits), zgodnie 

z którą biznes powinien zapewnić ciągłość życia na naszej planecie, prze-

znaczając zyski na rozwojowe inwestycje (Grewiński, 2011, s. 37). Obie te 

zasady są zgodne z paradygmatem wzrostu zrównoważonego, propagujące-

go równowagę między sferą gospodarczą, ekologiczną i społeczną. Konosu-

ke Matsushita wyróżnia trzy rodzaje SCR: wkład w rozwój społeczny i po-

wodzenie ludzi (produkcja towarów i usług), przeznaczanie zysków na roz-

wój kraju (podatki), działanie w powiązaniu ze społeczeństwem (kontakty  

z zagranicą, państwem, związkami zawodowymi, społecznością lokalną). 

Zdaniem noblisty Miltona Friedmana, przeciwnika CSR, celem prywatnych 

przedsiębiorstw jest powiększanie zysków akcjonariuszy, a nie produkowa-

nie dóbr społecznych dla interesariuszy. Angażowanie się w sprawy spo-

łeczne obniża efektywność ekonomiczną, powodując negatywne skutki 

uboczne i wysokie nakłady (Cygan, 2011, s. 49; Grewiński, 2011, s. 37). 

Reasumując za i przeciw zwolenników i przeciwników CSR oraz od-

wołując się do współdziałania sfery gospodarczej i społecznej, należy 

stwierdzić, że mechanizm fiskalny obciążający dochody prywatnych mikro-

firm na rzecz budżetu centralnego i samorządowego nie jest w stanie zagwa-

rantować w pełni spójności społeczno-gospodarczej. Zbyt progresywne opo-



114 Krystyna Leśniak-Moczuk 

 

 

datkowanie zysków demotywuje do ich podnoszenia prowadząc do kreatyw-

nej księgowości ukrywającej faktyczne rozmiary dochodów. Skuteczniej-

szym instrumentem byłoby opodatkowanie przychodów firmy. Uzupełnie-

niem prawnie obwarowanych i społecznie uzasadnionych obciążeń fiskal-

nych powinien być mecenat bogatszych obywateli nad wybranymi przez 

siebie sferami życia społecznego. Powiązania biznesu ze społeczeństwem 

powodują to, że wytworzone przez firmy zyski, należące formalnie do kon-

kretnych osób, w konsekwencji są własnością całego społeczeństwa (Cygan, 

2011, s. 50). R.C. Solomon głosi, że biznes jest społeczną praktyką a nie 

zbiorowym działaniem izolowanych jednostek (Solomon, za: Walczak-

Duraj, 2013, s. 241). 

W realizacji założeń współdziałania sfery gospodarczej i społecznej  

w skali państwa pojawiły się przeszkody wynikające z ponadnarodowych 

ugrupowań i globalnych zależności, dzięki którym funkcjonujące transnaro-

dowe firmy rozrywają symbiozę w ramach danego państwa. Już pod koniec 

XX wieku zwracano uwagę na negatywne skutki globalizacji, przejawiające 

się w wymknięciu spod kontroli państw narodowych sytuacji ekonomicznej 

obywateli tych państw. Wynika to z podejmowania najważniejszych decyzji 

gospodarczych przez globalną superklasę niezależnie od woli państwowych 

organów ustawodawczych i wyborców. A uwzględnianie jedynie własnych 

interesów przez hiper-zamożnych jest możliwe wobec braku polityki global-

nej i globalnego prawa. Brak siły politycznej i formy władzy mającej moż-

liwości wprowadzenia reguł gry w skali globalnej i egzekwowania prawa 

znosi różnicę między legalnym a nielegalnym, mafijną działalnością prze-

stępczą a zwykłym prowadzeniem interesów. „Globalny system prawny” bez 

prawodawcy, składający się z protektorów i klientów, ustalany przez silniej-

szych, szybszych, zręczniejszych, bardziej przedsiębiorczych i bezwzględ-

nych jest zlepkiem przywilejów i sankcji. Słabsi partnerzy i pomniejsi gracze 

przypodchlebiają się możnym, a migranci ekonomiczni, proszący o azyl, są 

zbiorową repliką nowej elity władzy w globalnej gospodarce, oderwanej od 

miejsca, niebudzącej zaufania i nieprzewidywalnej w decyzjach (Bauman, 

2005, s. 102–105). Danuta Walczak-Duraj przyczyn globalnego kryzysu 

finansowego i kryzysu zaufania społecznego wobec zasad ładu aksjonorma-

tywngo w gospodarce liberalnej upatruje w instrumentalnie traktowanych 

wartościach etycznych przez globalny korporacyjny biznes. Obrona przed 

dominacją globalnej ekonomii z rosnącym wpływem globalnych korporacji 

finansowych nad rynkami lokalnymi rodzi potrzebę tworzenia globalnej 

etyki gospodarczej jako usystematyzowanej refleksji nad normami i reguła-

mi moralnymi w społecznym świecie, wypracowującej standardy etyczne, 

regulujące zachowania globalnych graczy biznesowych (Walczak-Duraj, 

2013, s. 237). 
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Podsumowanie 

W artykule przytoczono wiele argumentów wysuwanych zarówno 

przez ekonomistów, jak i socjologów na uzasadnienie tezy, że procesy glo-

balizacyjne zachodzące w gospodarce światowej zakłócają tradycyjny ład. 

Grzegorz Kołodko wskazuje na konieczność przejścia na „nowy pragma-

tyzm”, czyli ekonomię umiaru. Jerzy Hausner proponuje powrót do trakto-

wania ekonomii jako nauki społecznej, a nie technicznej, uwzględniającej 

dorobek nauk społecznych i biologii,  by doprowadzić do syntezy „ekono-

micznej teorii państwa” i „politycznej teorii gospodarki”. W nowych nurtach 

ekonomii uwzględniania jest na równi gospodarcza, społeczna i kulturowa 

specyfika krajów i społeczeństw. Sachs wskazuje na potrzebę wychodzenia 

poza ekonomizm w kierunku aksjologii, zmieniającej relacje między sferą 

gospodarki, sferą ekologii i sferą społeczną oraz określającej nową rolę pań-

stwa. Relacje między państwem i gospodarką są zmienne, a rola państwa 

„metaregulatora” nie polega tylko na uczestnictwie i regulowaniu rynku, ale 

powinna także polegać na zdolności kreowania i promowania innych me-

chanizmów koordynacji zbiorowych (społecznych) działań na poziomie 

mikro, które odwołują się do ludzkich motywacji poza chęcią zysku i domi-

nacji (Hausner, 2014, s. 131–132; Mączyńska, Pysz, 2014, s. 85–88). Dy-

chotomia gospodarki i społeczeństwa przy zdominowaniu demokracji przez 

globalny biznes jest przyczyną dramatycznego narastania nierówności pro-

wadzących do marginalizacji ogromnych rzesz ludzi (Walczak-Duraj, 2013, 

s. 245–246).  
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Streszczenie. W artykule podjęto próbę zaprezentowania polskich mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do sytuacji przedsiębiorców działających 

na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. W wymiarze makroekonomicz-

nym, rola i znaczenie całego sektora MSP ciągle rośnie. Polska coraz dynamiczniej  

i skuteczniej osiąga wskaźniki wyznaczane przez średnie osiągane w UE-28. Wkład 

MSP w tworzenie PKB, nieustanna fluktuacja ich liczby, produktywności, a także 

rosnąca aktywność międzynarodowa, przyczyniają się do powstawania coraz bar-

dziej szczegółowych analiz, umożliwiających wyznaczenie kierunków rozwoju 

poszczególnych branż i przedsiębiorstw tej wielkości. Sektor MSP szczególnego 

wymiaru nabiera w momencie badania liczby osób, którym zapewnia miejsca pracy 

i wytwarzanej przez nie wartości dodanej: dotyczy ponad 6 mln z 9 mln pracujących 
w gospodarce polskiej. W artykule zaprezentowano kształtowanie się wielkości 

zatrudnienia i wartości dodanej w MSP w Unii Europejskiej i Polsce w 2014 roku. 

Wprowadzenie 

Ostatnie lata charakteryzują się pewną niestabilnością i turbulencją, co 

znalazło swoje odzwierciedlenie również w sektorze MSP. Analiza danych 
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dotyczących wyników ekonomicznych małych i średnich przedsiębiorstw, 

potwierdza ich zdolności do przetrwania i szybkiego przystosowywania się 

do zmiennych sytuacji rynkowych (Łuczka 2013; Łukasik 2010; Jaworski 

2010, PARP 2011–2015). Z załamania koniunktury w 2009 roku, większość 

z mniejszych podmiotów wyszła pomyślnie, między innymi dzięki stałości 

reguł wpisanych w właścicielski schemat zarządzania biznesem, głównie 

oparty na niechęci do finansowania zewnętrznego (Brealey, 1999; Łuczka 

2013; Kołosowska, 2013). Wkład tego sektora w PKB, stanowiący nieza-

przeczalną wartość dla całej krajowej gospodarki, wzmacnia zapewnianie 

ponad 6 mln
1
 miejsc pracy (GUS, 2015). Z jednej strony brak innowacyjno-

ści w znaczącym stopniu przyczynia się do braku dynamicznego rozwoju 

tego sektora, z drugiej strony stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie, któ-

re pozwala przetrwać i być konkurencyjnym w czasie kryzysu, szczególnie 

wobec dużych przedsiębiorstw (Łuczka, 2001). Coraz częściej i chętniej 

osoby zarządzające tym sektorem sięgają po rozwiązania proponowane 

przez państwo, na przykład Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści pełni patronat nad programami dającymi możliwości wspierania poten-

cjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego małych i średnich firm. Nie-

które programy
2
 w sposób szczególny traktują innowacyjne przedsięwzięcia 

biznesowe, które mają przyczyniać się do umiędzynarodowienia rodzimych 

przedsiębiorstw. Na pomoc mogą liczyć również te z przedsiębiorstw, które 

będą potrzebować dodatkowego wsparcia otoczenia biznesowego w zakresie 

doradztwa finansowego (PARP, 2013).   

Zmiany zachodzące w gospodarce i poszczególnych  podmiotach go-

spodarczych, można zaobserwować w bilansach przedsiębiorstw (Bielawska, 

2001; Duliniec, 2011; Grzywacz, 2012). Tylko w 2012 roku, pogorszenie 

jakości kredytów udzielanych przez banki sektorowi przedsiębiorstw, znala-

zło swoje odzwierciedlenie w znaczącym przyroście należności zagrożonych 

wszystkich przedsiębiorstw. W samym sektorze MSP nastąpił wzrost udziału 

kredytów zagrożonych z 12,3% do 13,1% (PARP, 2013; UNKF, 2013). 

Tempo wzrostu wartości kredytów inwestycyjnych spadło do 2% porównu-

                                                   
1 Obecna liczba ludności Polski wynosi 38,5 mln (38 478 602) – na podstawie bilansu ludno-
ści według stanu w dniu 21.12.2014 r., na bazie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  
i Mieszkań 2011 r., w przeliczeniu na podział terytorialny obowiązujący od 1.01.2015 r.; 

liczbę pracujących stanowi 8 898 898 na dzień 31.12.2013 r.   
2 Nowe programy finansowane są ze środków unijnych oraz budżetu państwa w programach 
przypadających na lata 2014–2020. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz programu Operacyjnego Polska Wschod-
nia na rozwój technologiczny i innowacyjność przedsiębiorstw oraz wsparcie badań nauko-
wych. Regionalne programy operacyjne będą głównie wspomagać zwiększenie konkurencyj-
ności MSP (również PO IR oraz PO PW). Pogram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER) ma wspomagać adaptacyjność firm i rozwój uczenia się przez całe życie.  
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jąc r/r, wobec 23% w poprzednim roku. Jedyny wzrost (o 7% r/r) zanotowa-

ły kredyty obrotowe, co świadczy o problemach finansowych i próbie po-

krycia ich w kwestiach dotyczących bieżącej płynności przedsiębiorstw.  

W 2014 roku najwięcej udzielono kredytów operacyjnych, następnie inwe-

stycyjnych, na nieruchomości i innych, z których 175,7 mld zł, trafiło do 

sektora MSP. Rok ten skutkował również wzrostem PKB o 3,4% r/r (w stre-

fie euro o 0,9% r/r), co spowodowało dwukrotne zwiększenie aktywności 

gospodarczej wśród MSP w Polsce, do którego przyczynił się głównie popyt 

krajowy (wzrost o 4,9% r/r) oraz wzrost dynamiki polskiego eksportu (5,7% 

r/r) (PARP, 2015). Zaznaczyć również należy, że mimo działań destabiliza-

cyjnych, konfliktu na Ukrainie oraz rosyjskiego embarga na eksport polskiej 

żywności, rodzime małe i średnie przedsiębiorstwa utrzymały dynamikę 

inwestycji na wysokim poziomie, wykorzystując swoje moce wytwórcze  

i możliwości finansowe. Zgodnie z raportem NBP z lipca 2015 roku, zaob-

serwowano również wzrost dynamiki inwestycji publicznych, któremu 

sprzyjał wzrost inwestycji samorządów lokalnych (NBP, 2015).  

Aprecjację znaczenia tego sektora dla gospodarki można zauważyć 

analizując rodzaje branż, które reprezentują przedsiębiorcy MSP. Zajmując 

się tak naprawdę każdą dziedziną gospodarczą, od tradycyjnych wyrobów 

żywnościowych, po wysokiej klasy wyposażenie, proponując swoje produk-

ty lub usługi w jednostkowych punktach lub wysoce wyspecjalizowanych 

sieciach, współpracując zarówno z pojedynczym odbiorcą, jak i wysyłając 

swoje produkty na export (Muller i in., 2015), przedstawiciele MSP stają się 

wszechobecni. Stanowią 99,8% wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych 

w UE-28 (Muller i in., 2015). Blisko 93% z nich to mikroprzedsiębiorstwa. 

W głównej mierze ich działalność można zaobserwować w pięciu sekcjach: 

handlu hurtowym i detalicznym
3
, przetwórstwie przemysłowym

4
, budownic-

twie
5
, działalności usługowej i wspierającej

6
 i działalności związanej z za-

kwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
7
. Ponad 4/5 wszystkich pracu-

jących, zatrudnionych jest w budownictwie, generując tym samym podobną 

wartość dodaną sektora, a 2/3 wytwarzane jest przez firmy z branży hurto-

wej i sprzedaży detalicznej. Wszystkie wiodące pięć sekcji wpływają w zna-

czący sposób na wielkość liczby zatrudnionych, która w UE-28 wynosi 70% 

wszystkich pracujących. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się rynek 

nieruchomości, który z roku na rok przybiera na znaczeniu wewnątrz sekto-

                                                   
3 Sekcja G polskiej klasyfikacji PKD: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samo-
chodowych, włączając motocykle. 
4 Sekcja D polskiej klasyfikacji PKD. 
5 Sekcja F polskiej klasyfikacji PKD. 
6 Sekcja N polskiej klasyfikacji PKD. 
7 Sekcja I polskiej klasyfikacji PKD. 
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ra, osiągając coraz lepsze statystyki w udziale zarówno zatrudnienia, jak  

i wartości dodanej. Mimo i tak znaczących osiągnięć, MSP w UE-28, wśród 

przedsiębiorstw niefinansowych, zatrudnia o wiele mniej osób niż w pozo-

stałych krajach Europy (Muller i in., 2015)
8
. W 2014 roku, zatrudnienie  

w sektorze MSP w krajach należących do Unii wzrosło o 1,2%, zwiększając 

wartość dodaną o 3,3% w relacji z poprzednim rokiem, w którym to wartość 

dodana wzrosła o 1,6% a liczba osób zatrudnionych w MSP spadła o 0,5%. 

Liczba przedsiębiorstw aktywnych w tym sektorze ciągle rośnie, co pozwala 

optymistycznie spojrzeć na możliwości przekształcania mikroprzedsię-

biorstw w firmy małe, małych w średnie – a tych w duże w kolejnych latach 

ich działalności.   

Struktura kapitału w przedsiębiorstwie, koszt jego pozyskania i wycena 

wartości od zawsze stanowiły temat rozważań podejmowany w literaturze 

przedmiotu (Modigliani i Miller, 1958; Dębski, 2014), podobnie jak cykl 

życia firmy i sposoby finansowania towarzyszące każdej fazie rozwoju  

(Quinn i Cameron, 1983; Scott i Bruce, 1987; Churchill i Lewis, 1983). Ma-

łe i średnie przedsiębiorstwa preferują zawsze wewnętrzne źródła finanso-

wania, czemu sprzyja napotykana dyskryminacja kredytowa, związana  

z mniej korzystnymi warunkami (wyższe marże, wymagania dotyczące do-

datkowych zabezpieczeń, podlegają dokładniejszej kontroli) przyznawania 

kredytów bankowych (Bielawska, 2005; Łuczka, 2013). Dzięki temu coraz 

częściej sięgają po nowoczesne instrumenty finansowe oferowane przez 

rynki kapitałowe (m.in.: NewConnect, Start-up, Capital Venture, Catalyst  

a nawet AIM). Polska struktura działalności gospodarczej ciągle się zmienia, 

a statystyki w dość jasny sposób wyznaczają kierunek ich rozwoju, szcze-

gólnie w dwóch badanych wskaźnikach: zatrudnieniu i wartości dodanej. 

Zatrudnienie i wartość dodana MSP w Unii Europejskiej i Polsce 

Wśród przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku w UE-28 było 

22,3 mln aktywnych podmiotów gospodarczych, należących do grupy ma-

łych i średnich przedsiębiorstw. Blisko 58% wygenerowanej przez nie war-

tości dodanej stanowi 3,7 bilionów EUR. Mikroprzedsiębiorstwa reprezentu-

ją blisko 93% wszystkich aktywnych przedsiębiorstw, małe ponad 6%  

a średnie 1%
9
 (rys. 1) (Muller i in., 2015). Najwięcej osób w Unii Europej-

skiej pracuje w mikroprzedsiębiorstwach – ponad 29%.  

                                                   
8 Kraj wiodący gospodarczo, za który uważa się USA prezentuje statystyki odwrotne: liczba 
zatrudnionych osób w tym kraju w sektorze MSP jest o 15% niższa niż w UE-28.  
9 Z wyłączeniem przedsiębiorstw reprezentujących: usługi finansowe, instytucje rządowe, 
sektor edukacji, zdrowia, rolnictwa oraz rybactwa. 
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Rysunek 1. Liczba MSP w UE-28 w 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniały w 2014 odpowiednio po-

nad: 20% i 17% wszystkich pracujących
10

. Wartość dodana wygenerowana 

przez ten sektor ma jednak inną kolejność pod względem udziału: mikrofir-

my – ponad 21%, średnie przedsiębiorstwa dokładnie: 18,5%, małe 18,2% 

(rys. 2). 

 

Rysunek 2. Udział wartości dodanej i zatrudnienia w UE-28 w 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat. 

                                                   
10 Zgodnie z danymi raportu przygotowanego dla Komisji Europejskiej w listopadzie 2014 r., 
ostatnim rokiem, w którym były dostępne dane dotyczące samozatrudnienia był 2012 r.,  
w którym to przedsiębiorcy stanowili 59% wszystkich firm działających w UE. 
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Polska wraz z Chorwacją Czechami, Grecją, Węgrami, Włochami, Por-

tugalią, Słowacją, Słowenią, Hiszpanią a także Francją
11

 i Belgią zalicza się 

do krajów, w których większą rolę niż w innych państwach UE-28 odgrywa-

ją mikro i małe przedsiębiorstwa (Muller i in., 2015). Jednocześnie w Cze-

chach, na Węgrzech, w Polsce i Słowacji liczba średnich przedsiębiorstw 

jest wyższa niż średnio w Unii Europejskiej (rys. 3, 4).  

 

Rysunek 3. Udział osób zatrudnionych w krajach UE-28 w sektorze MSP w 2014 

roku (w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Muller i in., 2015. 

 

Rysunek 4. Udział wartości dodanej w krajach UE-28 w sektorze MSP w 2014 roku  

(w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Muller i in., 2015. 

Na szczególną uwagę zasługują MSP działające w Luksemburgu, który 

będąc w czołówce generowania wartości dodanej (siódme miejsce w EU-28 

w 2014 r.), jednocześnie zatrudniają mniej ludzi niż średnia unijna, zarówno 

                                                   
11 Francja ma wyższą od średniej europejskiej liczbę małych przedsiębiorstw i niższą średnich 
firm. 
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wśród mikro, małych jak i średnich firm. Efektywność osiągana dzięki takim 

wynikom, stawia to państwo na jednym z pierwszych miejsc w Unii. Pozo-

stałe kraje (LT, EE, LV, PT, IT, MT, CY, EL) osiągają najwyższe wyniki 

wartości dodanej, zapewniając posady większej części populacji pracujących 

w każdym z analizowanych krajów, przy czym Cypr, Malta i Holandia za-

trudniają liczę pracujących poniżej średniej unijnej wśród małych, a powyżej 

wśród średnich przedsiębiorstw. Warto wyróżnić Bułgarię, która osiągając 

wartość dodaną tożsamą ze średnią unijną, angażuje o wiele więcej osób  

w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Polska należy do grupy 

krajów, w których w sektorze MSP pracuje większość populacji zatrudnio-

nych – 68%, jednakże wytwarzana przez nich wartość dodana jest jedną  

z najniższych w UE- 28 – 50% (wykres 3, 4). 

W Polsce działa 1,79 mln przedsiębiorstw niefinansowych
12

 (GUS, 

2013), co stanowi nieco ponad 8% wszystkich przedsiębiorstw działających 

w UE-28. Klasyfikuje to Polskę na szóstym miejscu, zaraz po Włoszech, 

Francji
13

, Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. 99,8% przedsiębiorstw 

to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa co oznacza taki sam udział ich 

liczby zarówno w kraju, jak i w Unii. Dokładnie 1 643 186 podmiotów oso-

bowości fizycznej i 148 556 o osobowości prawnej określa wewnętrzną 

strukturę sektora, w której górują mikroprzedsiębiorstwa: prawie 96%, małe 

– ponad 3% i średnie – niespełna 1% (rys. 5). Oznacza to, że w Polsce mamy 

o ponad 3% więcej mikroprzedsiębiorstw oraz mniej małych – o prawie 3% 

(Małecka, 2015b). Liczbę średnich przedsiębiorstw można uznać za porów-

nywalną
14

. Generalnie sektor ten w sposób ciągły rozwija swoją liczebność 

od 2010 roku. Wolumen małych przedsiębiorstwa wzrosły w 2012 roku  

o prawie 3,8% r/r, podobnie jak w latach wcześniejszych (odpowiednio 4,8% 

r/r w 2010 r., 4,6% r/r w 2011 r.). Jest to bardzo optymistyczna prognoza 

(tab. 1).  

Tabela 1 

Wzrost liczby MSP w Polsce w latach 2006–2012 (w %) 

Lata 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MSP 2,27 3,62 4,81 –10,15 3,18 3,36 0,58 

Mikro 2,34 3,64 4,36 –10,26 3,16 3,36 0,50 

Małe –0,65 2,16 21,67 –8,70 4,79 4,58 3,77 

Średnie 3,19 5,06 5,66 –3,18 0,21 –0,15 –2,11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

                                                   
12 Dane dotyczą sekcji B–J, L–N, P–S PKD 2007. Liczba osób fizycznych: 1 643 288, praw-
nych: 151 655. 
13 Francja – dane Eurostat z 2011 r.  
14 W Polsce jest mniej średnich przedsiębiorstw niż w UE-28 o 0,14%. 
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Rysunek 5. Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARP. 

Struktura zatrudnienia Polski pokrywa się z udziałem liczby zatrudnio-

nych osób w UE-28, jednak wytwarzane przez podsektory wartości dodane, 

znacząco odbiegają od średniej unijnej. MSP w Polsce wytwarza 48,5% 

wartość dodanej brutto, z czego najwięcej mikroprzedsiębiorstwa – 29,7%, 

małe przedsiębiorstwa zaledwie 7,8% (o 10,4% mniej niż średnio w UE-28), 

średnie firmy – 11% (odpowiednio: mniej o 7,5%) (rys. 6). 

 

Rysunek 6. Udział wartości dodanej i liczby zatrudnionych osób w MSP w Polsce  

w 2014 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Prezentowane dane warto przeanalizować z punktu widzenia osiąganej 

efektywności na jednego zatrudnionego z podziałem na sektory w dłuższym 

okresie, sprawdzając tendencje oraz wpływ efektywności na uzyskiwane 

wyniki finansowe, decydujące o rozwoju sektora małych i średnich przed-

siębiorstw w poszczególnych krajach. 
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Udział liczby zatrudnionych i wartości dodanej w poszczególnych 

branżach działalności 

Państwa unijne preferują działalność gospodarczą w sekcji handlu hur-

towego i sprzedaży detalicznej, notując w 2014 roku najwyższe wskaźniki 

zarówno wśród liczby zatrudnionych osób, jak i wartości dodanej (odpo-

wiednio: 26% i 22%). Pozostałe sekcje uznane za wiodące w środowisku 

MSP, również zajmują kolejne początkowe miejsca w statystykach, z wyjąt-

kiem wartości dodanej wytwarzanej przez sekcję działalności gospodarczej 

związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, która wytwa-

rza 5% wartości dodanej całego sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

(po: administracji – 7%, transporcie – 6%, działalności związanej z obsługą 

rynku nieruchomości – 6%, i sekcją informacji i komunikacji – 6%) (rys. 7). 

W przedsiębiorstwach aktywnych w 2014 roku, branże wiodące zatrudniały 

79% populacji unijnej, wytwarzając 71% wartości dodanej. 

 

Rysunek 7. Liczba pracujących i wartość dodana wśród przedsiębiorstw aktywnych 

sektora MSP UE-28 w 2014 roku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej. 

Największy udział zatrudnienia i wartości dodanej wśród mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw został osiągnięty w 2014 roku w branży bu-

downictwo (odpowiednie: 88% i 82%). Udział powyżej 80% zatrudnionych 

w całej branży został zarejestrowany w UE-28 w sekcji działalności związa-

nej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, a także działalności 

usługowej i wspierającej biznes (odpowiednio: 83% i 82%). Udział wytwo-

rzonej wartości dodanej w tym samym okresie również należy do wymie-
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nionych dwóch branż (77% udział w każdej), do której dołącza sekcja han-

dlu hurtowego i detalicznego (68% udział) (rys. 8). 

 

Rysunek 8. Udział liczby pracujących i wartości dodanej w MSP UE-28  

w 2014 roku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej. 

Zaznaczyć należy, że wśród branż pozostałych najbardziej wyróżnia się 

działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami, która osiągnęła 

wewnątrz tego podziału 88% udział zatrudnienia i 85% udział wartości do-

danej. 

W relacji z 2008 roku, nastąpił zauważalny, dwuprocentowy spadek za-

trudnienia w branżach przetwórstwa przemysłowego i w budownictwie.  

W tym czasie ich wkład w wartość dodaną zmniejszył się odpowiednio o 1% 

i 3%. Większą popularność zanotowały sektory działalności usługowej oraz 

związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, ponieważ swój 

udział i wartości zwiększyły zarówno w przypadku liczby zatrudnianych 

osób, jak i wartości dodanej (odpowiednio: 1%, 1%; 2%,1%) (GUS, 2015).  

Mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy działając na terenie UE-28 głównie 

odnoszą sukcesy w branży hurtowej i sprzedaży detalicznej. Średni przed-

siębiorcy pod względem tych dwóch wskaźników najlepiej rozwijają się  

w branży przetwórstwa przemysłowego
15

.  

                                                   
15 Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniają najmniej ludzi w sektorze związanym z zakwaterowa-
niem i usługami gastronomicznymi oraz w przetwórstwie przemysłowym; małe firmy  
w działalności usługowej oraz związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; 
średnie w branży zakwaterowania i usług gastronomicznych.  
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W Polsce liczba zatrudnionych osób w poszczególnych wiodących 

strukturach branżowych jest bardzo stabilna (rys. 9). Znacząco jednak od-

biega od unijnej. Wiodącą branżą w kraju jest przetwórstwo przemysłowe, 

które zatrudnia o ponad 6% więcej osób niż w UE-28. Tendencja zniżkowa 

odnotowana w sektorze budownictwo jest niższa od unijnej o blisko 3%. Na 

szczególną uwagę zasługuje sektor działalności usługowej, który w Polsce, 

mimo że rośnie, najbardziej odbiega od statystyk unijnych (różnica wynosi 

ponad 8%) (GUS, 2014). 

 

Rysunek 9. Liczba pracujących według struktur branżowych w MSP w latach  

2011–2012 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Małecka, 2015a. 

Podsumowanie 

Coraz częściej tematem badań staje się internacjonalizacja przedsię-

biorstw, która dotyka bezpośrednio sektor MSP szczególnie ze względu na 

liczę osób, którym daje zatrudnienie. Tempo umiędzynarodowiania jest wy-

raźne, mimo że małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają strategii dotyczącej 

tego obszaru działalności. Już co piąte spośród małych i średnich przedsię-

biorstw w Polsce rozwija się w tym obszarze, dowodząc dużej elastyczności, 

szybszej reakcji na zmiany i adaptacji do potrzeb rynkowych, zbliżając  

w coraz szerszym zakresie wskaźniki bilansów finansowych, do wartości 

reprezentowanych przez sektor MSP w UE-28.  

Zgodnie z danymi raportu sporządzonego na zlecenie Komisji Europej-

skiej, 99,8% wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych działających na 

terenie Unii Europejskiej w praktyce oznacza usytuowanie średnio pięciu 
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przedsiębiorstw reprezentujących tę grupę, na każdym km
2
 powierzchni UE-

28, gdzie w 2014 roku zatrudniano 90 mln ludzi, co stanowi 67% wszystkich 

zatrudnionych, generujących 58% wartości dodanej Unii. Statystyki wykaza-

ły, że w 2014 roku przybyło 3,3% przedsiębiorstw sektora MSP, które za-

trudniając o 1,2% więcej ludzi, zwiększyły o 1,6% wartość dodaną w relacji 

z rokiem poprzednim. Polskie wartości wskaźników coraz bardziej przypo-

minają unijne, jednak wewnątrz poszczególnych sektorów działalności od-

miennie rozkłada się liczba zatrudnianych osób, a małe przedsiębiorstwa 

wytwarzają o 10,4% mniej wartości dodanej niż unijne. Wzrosty w sektorze, 

w zakresie analizowanych – liczby przedsiębiorstw i osiąganych wartości 

dodanych dowodzą makroekonomicznego znaczenia polskiego MSP, wpły-

wającego bezpośrednio na poziom europejskiego biznesu.  
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Employment and Value Added in Small and Medium-Sized Enterprises 

 in Poland and the European Union 
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Summary. This article attempts to present Polish micro, small and medium-sized 
enterprises as compared to the situation of entrepreneurs operating in the European 

Union countries. When seen from the macroeconomic point of view, the role and 

importance of the entire SME sector are still growing. Poland is more and more 

dynamically and effectively achieving average EU-28 indicators. SMEs contribution 

to the GDP, constant fluctuations of their number and productivity and growing 

international activity result in increasingly detailed analyses that allow for determin-

ing directions of development of individual sectors and companies of this size. The 

SME sector becomes particularly significant when we examine the number of SME 

employees and the value added that is generated by them, namely more than 6 mil-

lion out of 9 million workers in the Polish economy. This article presents the devel-

opment of SME employment and value added in the European Union and Poland in 

2014. 
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Streszczenie. Kompetencje przedsiębiorcze stanowią istotny czynnik sukcesu orga-
nizacji i jednostek we współczesnej gospodarce. Są one kształtowane przez wiele 

czynników wewnętrznych, związanych głównie z profilem psychologicznym czło-

wieka oraz czynników zewnętrznych obejmujących wieloaspektowy wpływ otocze-

nia. Jednym ze źródeł ich rozwoju może być środowisko akademickie, przed którym 

stawia się określone oczekiwania i wyzwania. Biorąc to pod uwagę, jako cel artyku-

łu wyznaczono określenie podstawowych zadań oraz identyfikację i ocenę zakresu  

i uwarunkowań rozwoju kompetencji przedsiębiorczych studentów w trakcie kształ-

cenia na poziomie wyższym. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe 

przeprowadzone na próbie 1108 studentów Politechniki Łódzkiej w ramach między-

narodowego projektu badawczego Global University Entrepreneurial Spirit Stu-

dents‘ Survey (GUESSS), którego celem była diagnoza postaw i zachowań przed-

siębiorczych studentów. 
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Wprowadzenie 

Kompetencje indywidualne są najczęściej traktowane jako potencjał 

człowieka
1
 prowadzący do zachowania przyczyniającego się do zaspokoje-

niu wymagań na danym stanowisku pracy w ramach parametrów otoczenia 

organizacji (Armstrong, 2001). Ich poziom i kierunki rozwoju odgrywają 

kluczową rolę w sukcesie współczesnych podmiotów gospodarczych. Wo-

bec postępującej elastyczności zatrudnienia i jednoczesnego oderwania ka-

rier zawodowych od konkretnych organizacji (Hallier, 2009), dynamika  

i zmienność kompetencji pracowniczych staje się również podstawą indywi-

dualnego sukcesu na rynku pracy. 

Jedną z kluczowych kategorii kompetencji we współczesnej gospodarce 

stanowią kompetencje w zakresie przedsiębiorczości (Kalita, 2014). Ich zna-

czenie podkreślane jest m.in. w europejskich ramach odniesienia, akcentują-

cych wyzwania stawiane przed wielopoziomowym systemem edukacji  

w zakresie przydatności i dostosowywania kształcenia do wymagań zmienia-

jącego się świata i rynku pracy (Europejskie  ramy  odniesienia, 2006). Za-

dania dotyczące rozwoju kompetencji przedsiębiorczych formułowane są 

zatem również wobec szkolnictwa wyższego i są o tyle ważne, że obejmują 

kształcenie osób bezpośrednio wchodzących na rynek pracy lub aktywnie na 

nim funkcjonujących. 

Jako cel artykułu wyznaczono dlatego określenie podstawowych zadań 

oraz identyfikację i ocenę zakresu i uwarunkowań rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczych studentów w trakcie kształcenia na poziomie wyższym. 

Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na 

próbie 1108 studentów Politechniki Łódzkiej w ramach międzynarodowego 

projektu badawczego Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ 

Survey (GUESSS) (Lewandowska i Tylczyński, 2014), którego celem była 

diagnoza postaw i zachowań przedsiębiorczych studentów.  

Rola środowiska akademickiego w rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczych 

Kompetencje indywidualne rozpatrywane w ramach nauk o zarządzaniu 

stanowią ważną kategorię pojęciową związaną z subdyscypliną zarządzania 

zasobami ludzkimi (kapitałem ludzkim). Pomimo różnych podejść do ich 

definiowania (Mazurkiewicz, 2010), w ujęciu ogólnym wyrażają wzajemne 

                                                
1 Rozważania przedstawione w niniejszym artykule koncentrują się indywidualnym poziomie 
kompetencji, jednak w literaturze spotkać można inne podejście do tego zagadnienia, akcentu-
jące np. poziom kompetencji organizacji w ramach koncepcji kluczowych kompetencji, zob. 
szerzej Prahalad i Hamel, 1990. 
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powiązanie i synergiczne wzmacnianie się wiedzy, umiejętności i postaw 

ludzi, przejawiające się w formie określonych zachowań i warunkujące od-

niesienie sukcesu, efektywność i skuteczność działania w danej dziedzinie 

lub obszarze aktywności (Jabłoński, 2011; McClelland, 1973).  

W literaturze identyfikuje się wiele rodzajów (kategorii) kompetencji, 

klasyfikowanych m.in. ze względu na (Filipowicz, 2004; Sidor-Rządkowska, 

2006; Oleksyn, 2006; Moczydłowska, 2008): 1) poziom i odniesienie do 

celów organizacji (kompetencje osobowe, pracownicze, zawodowe, stanowi-

skowe, korporacyjne); 2) interakcje zachodzące pomiędzy nimi (kompeten-

cje bazowe i wykonawcze); 3) źródła nabywania (wymagane, posiadane, 

formalne i rzeczywiste); 4) zakres merytoryczny (miękkie, twarde, ogólne, 

specjalistyczne). Kompetencje stanowią podstawę interakcji interpersonal-

nych (Moczulska, Winkler, 2014), a poprzez wartościowanie (Cheetham, 

Chivers, 2005) ich strumienie pozwalają na tworzenie różnorodnych profili, 

portfeli i modeli kompetencyjnych dostosowywanych do specyfiki organiza-

cji i realizowanych w niej zadań zawodowych na określonych stanowiskach 

pracy i w komórkach organizacyjnych (Lisiecka, Papaj, 2010). 

Ewolucja podejść do kompetencji osobowych i zawodowych wskazuje 

na rosnące znaczenie tej kategorii poznawczej w naukach o zarządzaniu 

(Czekaj, Jabłoński, 2011), przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na tzw. 

kompetencje kluczowe, w podstawowy sposób warunkujące sukces gospo-

darki poszczególnych organizacji oraz uczestników zmieniającego się rynku 

pracy. Ich rola obejmuje podnoszenie produktywności oraz konkurencyjno-

ści rynkowej, wzrost poziomu zatrudnienia dzięki rozwojowi wykwalifiko-

wanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej, a także budowanie klimatu inno-

wacyjności w świecie zdominowanym przez globalną konkurencję (Marsza-

łek, 2011). 

Ważną kategorię stanowią kompetencje przedsiębiorcze, obejmujące 

wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla skuteczności i efektywności 

działań przedsiębiorczych, związanych z podejmowaniem i realizacją przed-

sięwzięć umożliwiających osiąganie określonych wartości w warunkach 

niepewności i ryzyka (Bojewska, 2002). Analizując zakres i specyfikę tych 

działań podkreśla się ich nastawienie na kreację nowych rozwiązań  

i innowacji przy twórczym wykorzystaniu kombinacji środków produkcji,  

z uwzględnieniem poświęcenia czasu i wysiłku, aktywne wykorzystywanie 

okazji rynkowych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu przy bez jed-

noczesnego ograniczania się aktualnie kontrolowanymi zasobami, a także 

omijanie lub wykorzystywanie zagrożeń rynkowych (Hisrich, Peters, She-

pherd, 2005; Francik, 2009).  

Szeroki zakres merytoryczny koncepcji przedsiębiorczości wskazuje, że 

może być ona rozpatrywana jako postawa, zachowanie lub proces (Piecuch, 
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2010; Glinka, Gudkova, 2011). B. Piasecki (2001) analizuje ją przez pry-

zmat definicji akcentujących: 1) ekonomiczne funkcje przedsiębiorczości, 

nakierowane na tworzenie nowych przedsięwzięć gospodarczych; 2) sposób 

pełnienia zadań kierowniczych, nastawiony na poszukiwanie i wykorzysty-

wanie okazji rynkowych. Podstawę tej aktywności stanowią indywidualne 

cechy osobowe oraz specyficzny profil charakterologiczny osób przedsię-

biorczych. Biorąc pod uwagę ten charakter i specyfikę przedsiębiorczości,  

w literaturze proponuje się różne zestawienia kompetencji przedsiębiorczych, 

których zakres obejmuje wiedzę, umiejętności i postawy nakierowane na 

(George, Zhou, 2001; Zhao, 2005; Forbes, 2005; Kickul, Gundry, Barbosa, 

Whitcanack, 2009): 

– poszukiwanie możliwości tworzenia nowych przedsięwzięć bizne-

sowych, a także efektywne zarządzanie własną firmą, 

– nastawienie na tworzenie nowych produktów i usług, a także zarzą-

dzanie innowacjami, 

– wykorzystywanie własnej kreatywności w rozwiązywaniu proble-

mów, a także rozwój i komercjalizację nowych pomysłów, 

– budowanie profesjonalnej sieci kontaktów przy jednoczesnym roz-

wijaniu komunikatywności i nastawieniu na pełnienie funkcji przy-

wódczych. 

Wyniki badań światowych wykazują, że rozwój kompetencji przedsię-

biorczych pozytywnie wpływa na długoterminowe wyniki rynkowe (Man, 

Lau, Snape, 2008) oraz konkurencyjność małego biznesu (Man, Lau, Chan, 

2002), ale ma również znaczenie dla wzmocnienia kreatywności i odnowy 

strategicznej dużych przedsiębiorstw (Thornberry, 2001), co łączy się ściśle 

z implementacją koncepcji intraprzedsiębiorczości. Zakres i poziom kompe-

tencji przedsiębiorczych determinowany jest przez wiele czynników, które 

według kryterium kierunku oddziaływania można podzielić na czynniki we-

wnętrzne (związane z osobowymi i psychologicznymi cechami osób przed-

siębiorczych) oraz zewnętrzne (obejmujące wieloaspektowy wpływ otocze-

nia). 

W ramach zintegrowanego podejścia do czynników wewnętrznych 

uznaje się, że kluczową rolę pełni samoskuteczność rozpatrywana przede 

wszystkim w kontekście teorii planowanego zachowania oraz koncepcji 

spostrzeganej kontroli behawioralnej (Ziemiański, Zięba, 2014; Wach, 

2015). W ramach tej koncepcji uwzględnia się m.in. takie aspekty, jak 

(Chung, Ding, 2002; Souitaris, Zerbinati, Al-Laham, 2007): dbałość o wła-

sne interesy, poczucie kontroli własnej aktywności, zdolność do realizacji 

celów czy wiara w powodzenie podejmowanych przedsięwzięć. Ponieważ 

przedsiębiorczość łączona jest blisko z podejmowaniem własnej działalności 

gospodarczej (Matejun, 2015) oraz rozwojem małych przedsiębiorstw  
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(Piecuch, 2010) można założyć, że wzrost intencji i kompetencji przedsiębior-

czych będzie dotyczył osób nastawionych na założenie własnej firmy, na co 

zwracają uwagę F. Liñán i Y-W. Chen (2009). W ramach czynników ze-

wnętrznych badacze podkreślają jednocześnie rolę wsparcia środowiska 

zewnętrznego w podejmowanych działaniach przedsiębiorczych. Wsparcie 

to obejmuje zarówno oddziaływanie przyjaciół, jak i kolegów ze studiów, 

ponieważ jednak wiele przedsiębiorczych przedsięwzięć gospodarczych ma 

charakter rodzinny ważne jest również zapewnienie spójności rodziny i jej 

zaangażowanie w powodzenie tych inicjatyw (Starnawska, Popowska, 

2015). 

R. Henderson i M. Robertson (2000) zwracają jednocześnie uwagę, że 

jedną z kluczowych determinant stymulowania kompetencji przedsiębior-

czych odgrywa kształcenie na poziomie akademickim. Rola ta wiąże się 

bezpośrednio z koncepcją edukacji dla przedsiębiorczości (Wach, 2013),  

a w ramach szczegółowego zakresu zadań wymienia się kształcenie przed-

siębiorczych kadr dla rozwijającej się gospodarki m.in. przez edukację  

w zakresie promowania i uruchamiania własnej działalności gospodarczej, 

kreowanie proaktywnych postaw i rozwój umiejętności biznesowych wśród 

studentów i absolwentów, co dotyczy w znacznym stopniu ekonomicznych, 

biznesowych i technicznych kierunków kształcenia (Drynia, 2014). Ważną 

rolę odgrywają tu założenia programowe, liczba godzin i poziom realizacji 

zajęć z przedsiębiorczości, które powinny być nakierowane przede wszyst-

kim na wzrost motywacji, postaw i wartości przedsiębiorców, dostrzeganie 

okazji rynkowych, obiektywizację warunków podejmowania działalności 

gospodarczej, rozwój zdolności komunikacyjnych, a także zasad skuteczne-

go zarządzania we własnej firmie (Souitaris i in., 2007; Bagheri, Pihie, 

2011). 

Istotną rolę odgrywa również oddziaływanie szerszego kontekstu śro-

dowiska akademickiego, które powinno zachęcać do udziału w inicjatywach 

przedsiębiorczych, inspirować do tworzenia nowych przedsięwzięć rynko-

wych, a także tworzyć merytoryczny i instytucjonalny klimat dla przedsię-

biorców (Luethje, Franke, 2004; Geißler, Schacht, Zanger, Kaminski, 2012), 

co jednocześnie wiąże się blisko z szerszą koncepcją przedsiębiorczości 

akademickiej (Matusiak, Matusiak, 2007). 

Metodyka badań i charakterystyka respondentów 

Realizacji celu pracy poświęcono analizę wyników uzyskanych w ra-

mach międzynarodowego projektu badawczego Global University Entrepre-

neurial Spirit Students‘ Survey (GUESSS). Inicjatorem i głównym koordy-

natorem tej inicjatywy jest Center For Family Business Uniwersytetu 
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w St. Gallen ze Szwajcarii, a jej głównym celem jest diagnoza postaw i za-

chowań przedsiębiorczych wśród studentów z różnych krajów świata. Pierw-

sze badanie z tego cyklu przeprowadzono w 2003 roku, natomiast prezento-

wane wyniki uzyskano w ramach 6. edycji tego projektu, przeprowadzonego 

w drugiej połowie 2013 roku na 759 uczelniach z 34 krajów na całym świe-

cie. W Polsce projekt realizowano po raz pierwszy, a jego koordynatorem na 

szczeblu krajowym był Instytut Biznesu Rodzinnego z Poznania. W bada-

niach wzięło udział łącznie 109 026 studentów, w tym 11 860 studentów 

(10,9% całej próby) z 36 uczelni z Polski. Studenci Politechniki Łódzkiej 

stanowili najliczniejszą grupę respondentów z naszego kraju (9,34%) i jed-

nocześnie 1,02% próby globalnej. 

Metodykę badań wyznaczono na poziomie centralnym i była ona 

wspólna dla wszystkich krajów biorących udział w badaniu. Jako metodę 

badawczą wykorzystano metodę badań ankietowych, techniką badawczą 

była zaś technika ankiety elektronicznej. Narzędziem badawczym był kwe-

stionariusz ankiety przygotowany w systemie www.qualtrics.com i przetłu-

maczony na poszczególne języki narodowe krajów biorących udział w bada-

niach. Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie przesłano drogą elektro-

niczną na adres e-mail założony na uczelni do wszystkich studentów Poli-

techniki Łódzkiej (ok. 20 tys. osób). Dodatkowo zapraszano studentów do 

wzięcia udziału w badaniach poprzez akcje informacyjne (plakaty/ulotki),  

a także ogłoszenia wykładowców prowadzących zajęcia. W efekcie tych 

starań kwestionariusz ankiety poprawnie wypełniło 1108 osób (wskaźnik 

zwrotności ok. 5,5%). 

W badaniach wzięło udział 321 (29%) studentów kierunków związa-

nych z biznesem (kierunków biznesowych, obejmujących m.in. zarządzanie, 

zarządzanie i inżynierię produkcji czy kierunki ekonomiczne) oraz 787 re-

spondentów (71%), którzy studiowali na innych (pozabiznesowych) kierun-

kach, m.in. studia techniczne, budownictwo i architektura (36%), a także 

zarządzanie oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (29%). Respondentami 

byli przede wszystkim studenci studiów I stopnia (inżynierskich i licencjac-

kich, łącznie 83%), w mniejszym stopniu studiów II stopnia (15%) oraz dok-

toranckich (1,5%). Ankietowani to w większości mężczyźni (57%), najczę-

ściej osoby w wieku 19–22 lat (55%).  

Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono w progra-

mie IBM SPSS Statistics (Wagner, 2015). Do oceny rzetelności skali mier-

ników syntetycznych wykorzystano alfa L. Cronbacha, dla którego przyjęto 

akceptowalny poziom przy wartościach alfa Cr. > 0,7 (Sarstedt, Mooi, 

2014). W ramach analizy statystycznej zastosowano: 1) miary położenia,  

w tym średnią (M), dominantę (Mod) oraz medianę (Me); 2) analizę regresji 

wielorakiej metodą wprowadzania do oceny uwarunkowań kształtowania 
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kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim. Ana-

lizy miały także uchwycić różnice w rozwoju tych kompetencji pomiędzy 

studentami kierunków biznesowych oraz pozostałych obszarów kształcenia 

wyższego. 

Wyniki badań przeprowadzonych na Politechnice Łódzkiej 

W pierwszej części badania zapytano respondentów o kryteria wyboru 

Politechniki Łódzkiej jako uczelni wyższej. Wyniki wskazują, że na pierw-

szym miejscu studenci stawiają wysoką renomę uczelni, a także wygodę 

związaną z dostępnością do miejsca kształcenia. Dla ponad 10% responden-

tów ważny jest poziom kształcenia i możliwość rozwijania kompetencji  

w zakresie przedsiębiorczości. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Kryteria wyboru Politechniki Łódzkiej jako uczelni wyższej przez respondentów 

Kryterium wyboru 
Ogółem Kierunki biznesowe Kierunki niebiznesowe 

N % N % N % 

Odległość od miejsca za-

mieszkania 
226 20,4 46 14,4 180 22,9 

Atrakcyjność miasta, w któ-
rym znajduje się uczelnia 

14 1,2 3 0,9 11 1,4 

Koszty (wysokość czesnego 
oraz koszty życia) 

81 7,3 24 7,5 57 7,3 

Renoma uczelni 475 42,9 157 48,9 318 40,4 

Reputacja uczelni związana  
z kształceniem przedsiębior-
ców 

147 13,3 54 16,8 93 11,8 

Inne 163 14,7 36 11,2 127 16,1 

Brak odpowiedzi 2 0,2 1 0,3 1 0,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.  

Większość badanych studentów (N = 671, 60,6%) wskazała, że w trak-

cie dotychczasowego kształcenia brała udział w co najmniej jednych zaję-

ciach z przedmiotu związanego z przedsiębiorczością. Zajęcia tego typu 

realizowano jednak znacznie częściej na kierunkach biznesowych (które 

ponad 50% respondentów uznało jednocześnie za ściśle związane z przed-

siębiorczością) niż na pozostałych kierunkach. Uzyskane wyniki przedsta-

wiono w tabeli 2. Wskazania nie sumują się do 100% ponieważ ankietowani 

mieli możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

Respondenci, którzy brali udział w zajęciach z przedsiębiorczości prze-

znaczali na nie średnio ok. 22% swojego czasu studiów (Me = 15%). Znacz-

nie więcej czasu na tego typu zajęcia poświęcali studenci studiów bizneso-
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wych (M = 36%, Me = 30%) niż pozostałych kierunków (M = 13%,  

Me = 9%). 

Tabela 2 

Udział respondentów w zajęciach związanych z przedsiębiorczością na PŁ 

Udział w zajęciach związanych  
z przedsiębiorczością na PŁ 

Ogółem 
Kierunki  

biznesowe 
Kierunki  

niebiznesowe 

N % N % N % 

Brak udziału w zajęciach związa-
nych z przedsiębiorczością 

435 39,3 62 19,3 373 47,4 

Udział w zajęciach związanych  
z przedsiębiorczością jako wolny 
słuchacz 

303 27,3 74 23,1 229 29,1 

Udział w obowiązkowych zaję-
ciach związanych z przedsiębior-

czością 

402 36,3 165 51,4 237 30,1 

Studia na kierunku ściśle związa-
nym z przedsiębiorczością 

212 19,1 187 58,3 25 3,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.  

Tabela 3 

Samoocena poziomu kompetencji przedsiębiorczych badanych studentów 

Kompetencje przedsiębiorcze 
Ogółem 

Kierunki 
biznesowe 

Kierunki 
niebiznesowe 

M Mod M Mod M Mod 

Kompetencje przedsiębiorcze ogółem (alfa Cr. = 
0,919), w tym: 

4,64 4 4,90 5,25 4,54 4 

 Kompetencje w zakresie ekonomicznych funkcji 
przedsiębiorczości (alfa Cr. = 0,846) 

4,59 4 4,74 4,25 4,53 5 

– znajdowanie nowych możliwości do tworze-
nia biznesu 

4,23 4 4,48 4 4,13 4 

– tworzenie nowych produktów i usług 4,26 4 4,27 4 4,26 4 

– wykorzystywanie własnej kreatywności 5,19 5 5,26 5 5,16 5 

– rozwój i komercjalizacja nowych pomysłów 4,67 5 4,94 5 4,57 5 

Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości jako 
menedżerskiego zachowania (alfa Cr. = 0,881) 

4,70 5 5,06 6 4,55 5 

– zarządzanie innowacjami w firmie 4,51 5 4,84 5 4,38 5 

– bycie liderem oraz osobą komunikatywną 5,07 6 5,44 6 4,92 6 

– budowanie profesjonalnej sieci kontaktów 4,63 5 4,97 5 4,49 4 

– efektywne zarządzanie biznesem 4,58 5 5,00 5 4,40 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

W kolejnej części badań przeprowadzono samoocenę poziomu kompe-

tencji przedsiębiorczych respondentów. W tym celu wykorzystano podejście 

oparte na mierniku syntetycznym złożonym z ośmiu wskaźników (uzyskano 
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poziom rzetelności skali alfa Cronbacha = 0,919). Dodatkowo wyodrębniono 

dwa submierniki (składające się każdorazowo z 4 wskaźników) akcentujące: 

1) ekonomiczne funkcje przedsiębiorczości; 2) przedsiębiorczość jako spo-

sób menedżerskiego zachowania. Poszczególne wskaźniki były oceniane na 

7-stopniowej skali R. Likerta w zakresie od 1 (bardzo niskie kompetencje) 

do 7 (bardzo wysokie kompetencje). Uzyskane wyniki wskazują, że badani 

studenci oceniają swoje kompetencje przedsiębiorcze na umiarkowanie wy-

sokim poziomie (średnia ok. 4,5–5), przy czym kompetencje związane  

z ekonomicznymi funkcjami przedsiębiorczości zostały ocenione nieco wy-

żej niż kompetencje w zakresie przedsiębiorczości jako menedżerskiego 

zachowania. W przypadku pierwszego submiernika wyraźną stymulantę 

stanowi zdolność do wykorzystywania własnej kreatywności, natomiast  

w drugim obszarze rola lidera i kompetencje związane z komunikacją. Do-

datkowo wyniki testu U Manna-Whitneya wykazują, że studenci studiów 

biznesowych wyżej oceniają poziom swoich kompetencji przedsiębiorczych, 

co dotyczy zdecydowanej większości pozycji oprócz dwóch wskaźników: 

zdolności do tworzenie nowych produktów i usług oraz wykorzystywania 

własnej kreatywności. Szczegółowe wyniki przedstawiono w tabeli 3. 

W celu oceny uwarunkowań kształtowania się poziomu ocenianych 

kompetencji przeprowadzono analizę regresji wielorakiej, w której jako 

zmienną zależną przyjęto poziom samooceny kompetencji przedsiębiorczych 

badanych studentów. Jako zmienne niezależne przyjęto zidentyfikowane  

w ramach rozważań teoretycznych czynniki kształtujące wiedzę, umiejętno-

ści i postawy przedsiębiorcze ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływa-

nia środowiska akademickiego oraz kształcenia w zakresie przedsiębiorczo-

ści. Obejmowały one: 

1. Czynniki zewnętrzne, w tym: atmosferę na uczelni dotyczącą inspiracji 

do aktywności przedsiębiorczej, poziom merytoryczny i czas przezna-

czony na zajęcia z przedsiębiorczości, a także wsparcie ze strony naj-

bliższego otoczenia. 

2. Czynniki wewnętrzne w tym: nastawienie na prowadzenie własnej fir-

my, samoskuteczność działania oraz wyniki w nauce uzyskane na stu-

diach. 

Większość zmiennych niezależnych wyrażono miernikami syntetycz-

nymi, których wskaźniki (oceniane na skali 1–7) zostały dobrane na podsta-

wie przeprowadzonych rozważań teoretycznych i uzyskały akceptowalne 

poziomy rzetelności skal mierzone współczynnikiem alfa L. Cronbacha. 

Charakterystykę i miary położenia przyjętych predyktorów przedstawiono  

w tabeli 4.  
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Tabela 4 

Zmienne niezależne wykorzystane w modelu regresji wielorakiej 

Zmienna/wskaźniki 

Ogółem Kierunki 
biznesowe 

Kierunki 
niebiznesowe 

M Mod M Mod M Mod 

Atmosfera na uczelni (alfa Cr. = 0,863) 4,12 4 4,36 4 4,02 4 

– atmosfera na uczelni inspiruje mnie do tworzenia pomysłów na nowe przedsięwzięcia 

– na uczelni panuje sprzyjający klimat, aby móc stać się przedsiębiorcą 
– studenci są zachęcani do brania udziału w inicjatywach z zakresu przedsiębiorczości  

Poziom zajęć z przedsiębiorczości (alfa Cr. 
= 0,902) 

3,83 4 4,62 5 3,50 4 

– zajęcia spowodowały wzrost zrozumienia postaw, wartości i motywacji przedsiębiorców 
– zajęcia spowodowały że zrozumiałem jakie należy przedsięwziąć kroki, aby założyć 

własny biznes 

– zajęcia spowodowały zwiększenie kompetencji z zakresu zarządzania, niezbędnych do 
stworzenia firmy 

– zajęcia spowodowały rozwój moich umiejętności pozyskiwania nowych kontaktów 
(sieciowania) 

– zajęcia spowodowały wzrost potencjału dostrzegania nowych możliwości 

Czas przeznaczony na zajęcia z przedsię-
biorczości (oceniany jako % czasu stu-

diów) 

22,32 5,00 36,18 20,00 12,94 5,00 

Wyniki w nauce 4,69 5 4,83 5 4,64 5 

Wsparcie otoczenia (alfa Cr. = 0,763) 5,57 6 5,58 6 5,57 6 

– wsparcie ze strony najbliższej rodziny 
– wsparcie ze strony przyjaciół 
– wsparcie ze strony kolegów ze studiów 

Nastawienie na prowadzenie własnej firmy 
(alfa Cr. = 0,959) 

4,02 1 4,33 4,67 3,89 1 

– jestem skłonny zrobić wszystko, by zostać przedsiębiorcą 
– celem mojej kariery jest zostanie przedsiębiorcą 
– dołożę wszelkich starań, by założyć i prowadzić własną firmę 
– jestem zdeterminowany, aby w przyszłości stworzyć własną firmę 
– poważnie myślę o założeniu własnej firmy 
– mam ambitny plan, by pewnego dnia otworzyć swoją firmę 

Samoskuteczność (alfa Cr. = 0,868) 4,94 4 5 5,29 4,92 5,57 

– zwykle dbam o własne interesy 
– gdy realizuję swoje plany jestem prawie całkowicie pewien, że uda mi się wprowadzić je 

w życie 
– sam(a) decyduję o tym co dzieje się w moim życiu 
– uważam, że praca w charakterze osoby samozatrudniającej się, nie stanowiłaby dla mnie 

trudności 
– gdybym tylko chciał(a), jestem w stanie z kontynuować swoją karierę pracując na wła-

sny rachunek 
– pracując na własny rachunek miałbym pełną kontrolę nad swoją sytuacją, 
– rozpoczynając karierę w charakterze osoby samozatrudniajęcej się, miałbym wysokie 

szanse powodzenia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.  
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Uzyskane wyniki wskazują, że studenci kierunków biznesowych bar-

dziej są nastawienia na prowadzenie własnej firmy niż ich koledzy z innych 

kierunków. 

Jako zmienne kontrolne przyjęto podstawowe charakterystyki respon-

dentów, takie jak: wiek, płeć oraz stopień studiów. Wyniki przedstawiono 

łącznie dla całej próby, ale podzielono je ze względu na opinie studentów 

studiujących na kierunkach biznesowych oraz na innych kierunkach kształ-

cenia. Wszystkie trzy modele okazały się istotne statystycznie i jednocześnie 

reprezentowały stosunkowo wysoki poziom dopasowania mierzony współ-

czynnikiem determinancji.  

Wyniki wskazują, że w ujęciu ogólnym poziom kompetencji przedsię-

biorczych w największym stopniu kształtowany jest przez czynniki we-

wnętrzne, w tym głównie samoskuteczność. Respondenci w większym za-

kresie nastawieni także na prowadzenie własnej firmy w przyszłości prezen-

tują wyższy poziom analizowanych kompetencji. Spośród czynników ze-

wnętrznych na pierwszy plan wysuwa się natomiast wpływ poziomu kształ-

cenia w zakresie przedsiębiorczości na uczelni wyższej. Poziom tych zajęć 

został oceniony znacznie wyżej przez studentów studiów biznesowych niż 

pozostałych kierunków kształcenia. Wyniki analizy regresji przedstawiono 

w tabeli 5. 

Na uwagę zasługują dwa czynniki, które różnicują odpowiedzi studen-

tów kierunków biznesowych oraz niebiznesowych. Jednym z nich jest 

wsparcie otoczenia, które nabiera istotnego znaczenia w przypadku respon-

dentów kształcących się na kierunkach niezwiązanych bezpośrednio z przed-

siębiorczością i zarządzaniem. W tych obszarach kształcenia istotną rolę 

odgrywa także czas przeznaczony na zajęcia z przedsiębiorczości. Wobec 

znacznie mniejszego stopnia nastawienia tych studentów na prowadzenie 

własnej firmy w przyszłości, zajęcia takie mogą stać się istotnym czynni-

kiem inspirującym do rozwijania i kształtowania kompetencji przedsiębior-

czych przydatnych w pracy najemnej lub w innych obszarach życia. Uzy-

skane wyniki wskazują również, że atmosfera panująca na uczelni nie wpły-

wa istotnie na poziom analizowanych kompetencji. Jest ona oceniana 

wprawdzie przez studentów na umiarkowanym poziomie, jednak nie prze-

kłada się bezpośrednio na rozwój wiedzy, umiejętności i postaw przedsię-

biorczych, przydatnych szczególnie w prowadzeniu własnej działalności 

gospodarczej. 

Dopasowanie modelu mierzone współczynnikiem determinancji R
2
 

wskazuje, że we wszystkich przypadkach ponad 50% zmienności poziomu 

kompetencji przedsiębiorczych respondentów jest wyjaśnione przez przyjęte 

zmienne objaśniające. Wobec złożoności rozpatrywanej problematyki, która 

kształtowana jest przez wiele zmiennych niemierzalnych lub trudno mierzal-
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nych, a także wobec relatywnie niskiego poziomu błędów standaryzowanych 

można uznać dopasowanie zaproponowanego modelu za wystarczające. 

Tabela 5 

Czynniki kształtujące poziom kompetencji przedsiębiorczych respondentów 

Zmienna niezależna 
Ogółem w 

próbie 

W tym studenci kierunków: 

biznesowych niebiznesowych 

Atmosfera na uczelni 

–0,003 

(0,033) 
[–0,004] 

–0,007 

(0,052) [–0,010] 

–0,008 

(0,043) [–0,010] 

Poziom zajęć z przedsiębior-
czości 

0,159** 

(0,036) [0,199] 

0,189** 

(0,067) [0,224] 

0,147** 

(0,045) [0,177] 

Czas przeznaczony na zajęcia 
z przedsiębiorczości 

0,004* 
(0,002) [0,081] 

0,000 
(0,002) [0,012] 

0,009** 

(0,003) [0,120] 

Wsparcie otoczenia 
0,087* 

(0,038) [0,084] 

0,039 
(0,052) [0,046] 

0,128* 

(0,054) [0,111] 

Wyniki w nauce 
0,056 

(0,035) [0,054] 
0,079 

(0,054) [0,083] 
0,055 

(0,046) [0,053] 

Nastawienie na prowadzenie 
własnej firmy 

0,172** 

(0,025) [0,282] 

0,097* 

(0,038) [0,170] 

0,213** 

(0,033) [0,339] 

Samoskuteczność 
0,365** 

(0,044) [0,353] 

0,403** 

(0,068) [0,431] 

0,338** 

(0,059) [0,316] 

Wiek 
0,016 

(0,018) [0,036] 
0,025 

(0,022) [0,076] 
0,007 

(0,031) [0,013] 

Płeć 
0,054 

(0,075) [0,025] 
-0,030 

(0,120) [-0,015] 
0,126 

(0,098) [0,056] 

Stopień studiów 
0,031 

(0,095) [0,014] 

0,063 

(0,133) [0,031] 

-0,002 

(0,137) [-0,001] 

Stała 0,282 (0,447) 0,489 (0,577) 0,123 (0,716) 

N 1108 321 787 

R2 0,51 0,52 0,51 

R2 skorygowane 0,50 0,49 0,50 

*p < 0,05; **p < 0,01 – wieloczynnikowa analiza regresji liniowej. Zmienna zależna: poziom 
kompetencji przedsiębiorczych studentów. Błędy standardowe w nawiasach okrągłych. 
Współczynniki standaryzowane w nawiasach kwadratowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.  

Podsumowanie 

Rozwój kompetencji przedsiębiorczych w środowisku akademickim 

skutkuje zdobywaniem doświadczeń w zakresie przywództwa i komunikacji 

międzyludzkiej, pozwala także na wykorzystywanie własnej kreatywności, 

budowanie sieci kontaktów przydatnych w przyszłości oraz zdobycie umie-

jętności i postaw przydatnych w prowadzeniu własnej firmy. Wiąże się rów-

nież ściśle z nastawieniem na podjęcie własnej działalności gospodarczej  

w przyszłości. 
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Uzyskane wyniki wykazały istotny wpływ środowiska akademickiego 

analizowanej uczelni na kształtowanie tych kompetencji w grupie badanych 

studentów. Główną rolę w tym procesie odgrywa poziom zajęć z przedsię-

biorczości, które powinny być nastawione głównie na wzrost zrozumienia 

postaw, wartości i motywacji przedsiębiorców, umiejętności w zakresie do-

strzegania nowych możliwości działania, budowania relacji międzyludzkich 

oraz zarządzania firmą. W przypadku studentów studiów niebiznesowych 

istotnego znaczenia nabiera również liczba godzin zajęć z przedsiębiorczości 

– wydaje się, że obecnie na niewystarczającym poziomie. Respondenci 

kształcący się na kierunkach biznesowych przeznaczają na kształcenie  

w zakresie przedsiębiorczości ok. 30–35% czasu swoich studiów, co stanowi 

ok. 3 razy więcej czasu niż w przypadku respondentów z pozostałych obsza-

rów kształcenia. 

Oprócz wniosków poznawczych, uzyskane wyniki badań pozwalają 

jednocześnie na sformułowanie określonych wniosków aplikacyjnych odno-

szących się do badanego środowiska akademickiego. Dotyczą one przede 

wszystkim konieczności: 

– stałego podnoszenia jakości kształcenia w zakresie przedsiębiorczo-

ści, co dotyczy szczególnie kierunków niebiznesowych; dobrym 

rozwiązaniem może być tu powierzenie tych zajęć kadrze dydak-

tycznej prowadzącej obecnie zajęcia na kierunkach biznesowych, 

– rozwoju i doskonalenia różnych kreatywnych inicjatyw na uczelni 

bardziej precyzyjnie i aktywnie nastawionych na kształtowanie 

kompetencji przedsiębiorczych studentów, 

– zwiększenia liczby godzin zajęć z przedsiębiorczości na kierunkach 

niebiznesowych. 

Proces ewentualnego uogólniania uzyskanych wyników i aplikacji za-

proponowanych rozwiązań powinien jednocześnie uwzględniać ograniczenia 

przeprowadzonych badań, do których można zaliczyć wysoki subiektywizm 

samooceny kompetencji przedsiębiorczych badanych, a także stosowanie 

uproszczonych pytań o zjawiska wieloaspektowe i złożone, np. atmosferę na 

uczelni, czy samoskuteczność działania. Badania wymagają z pewnością 

kontynuacji, co będzie możliwe w kolejnych edycjach projektu GUESSS. 

Pogłębione analizy o charakterze podłużnym pozwolą zarówno na uzyskanie 

wyników pogłębionych, jak i identyfikację określonych tendencji w zakresie 

rozwoju kompetencji przedsiębiorczych studentów uwzględniających zmia-

ny w czasie. 
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The Development of Entrepreneurial Competencies of Students in the 

Academic Environment: the Scope and Determinants 
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Summary. Entrepreneurial competencies are very important factor in the success of 
organizations and individuals in the present-day economy. They are developed by  

a number of internal factors, mainly related to human psychological profile as well 

as external factors including the multifaceted impact of the environment. One of the 

sources of their development may be academic environment, which face a certain 

expectations and challenges in this regard. Taking this into account, the main pur-

pose of this article is to define the basic tasks and to identify and assess the scope 

and conditions to the development of entrepreneurial competencies of students in the 

course of higher education. To achieve this aim, empirical research was conducted 

in the form of a survey on a sample of 1108 students within the research project 

Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey (GUESSS), which aim 

was to diagnose the attitudes and behaviors of entrepreneurial students. 
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Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych problemów dotyczą-

cych zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zaprezentowano 

w ogólny sposób główne obszary oraz potencjalne korzyści i zagrożenia związane  
z procesem wdrażania strategii zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem 

pracowników. Ponadto w artykule zawarto również przykłady „dobrych praktyk” 

oraz studium przypadku. 

Wprowadzenie 

Współczesna sytuacja demograficzna w krajach wysoko rozwiniętych, 

objawiająca się rosnącym procesem demograficznego starzenia się społe-

czeństw, spowodowanym wydłużaniem się życia ludzkiego oraz niskim 

przyrostem naturalnym powoduje, że zarządzanie wiekiem stanowić będzie 

coraz ważniejszy element zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 1989–

2013 liczba osób w starszym wieku w Polsce wzrosła o prawie 1,9 mln a jej 

udział w ogólnej populacji wzrósł z 10% w 1989 roku do 14,7% w roku 

2013. W perspektywie najbliższych 20 lat nadal będzie wzrastać liczba osób 

w wieku powyżej 65 lat (GUS, 2014). Wysoki odsetek ludności starszej 



148 Małgorzata Rembiasz 

 

wynika ze współczesnych procesów społeczno-gospodarczych i powinien 

być traktowany raczej jako wyzwanie, a nie jako zagrożenie (Rembiasz, 

2013). 

Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce stale rośnie. Zgodnie  

z danymi Eurostatu w grupie wiekowej 55–64 lata w roku 2004 wynosiła 

ona zaledwie 26,2%, w 2009 już 36,3%, a w 2014 wzrosła do 42,5%. Wynik 

ten jest jednak poniżej średniej unijnej, który w ostatnim okresie wyniósł 

51,8%. Najwyższe wskaźniki w Europie osiągnęły kraje skandynawskie: 

Islandia – 83,6%, Szwecja – 74,0%, Norwegia – 72,2%, zaś najniższymi 

charakteryzowały się Grecja – 34,0%, Słowenia – 35,4% oraz Chorwacja – 

36,2%. Ponadto w Japonii pracuje aż 68,7% osób pomiędzy 55 a 64 rokiem 

życia, a w USA – 61,3 % (Eurostat, 2015). 

Zarządzanie wiekiem w wymiarze teoretycznym i praktycznym rozwija 

się od kilkunastu lat w krajach Europy Zachodniej, w Finlandii oraz Stanach 

Zjednoczonych i Japonii będąc przedmiotem wielu publikacji naukowych  

i popularnonaukowych propagujących tzw. dobre praktyki w zakresie kom-

pleksowego zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem ludzkim.  

Zarządzanie wiekiem – ważniejsze definicje 

Według jednego z pierwszych badaczy tego problemu omawiana kon-

cepcja odnosi się do: „różnych obszarów, w ramach których zarządza się 

zasobami ludzkimi wewnątrz organizacji, z wyraźnym naciskiem na ich 

starzenie się” (Walker 1997). Zarządzanie wiekiem dedykowane jest dla 

przedsiębiorstw, w których występuje duża różnica pokoleń. 

W praktyce „zarządzanie wiekiem polega na prowadzeniu wewnątrz 

organizacji działań dostosowanych do preferencji, potrzeb i możliwości pra-

cowników w różnym wieku, które pozwalają racjonalnie i efektywnie korzy-

stać z potencjału zasobów ludzkich organizacji” (Litwiński, Sztanderska, 

2013). Istotę strategii stanowi założenie, że zróżnicowanie wiekowe pra-

cowników należy traktować jako istotny czynnik, a nie ograniczenie rozwoju 

organizacji. Chodzi o to, by ze zróżnicowania wieku uzyskać jak największe 

korzyści dla organizacji i jej pracowników dzięki współpracy i wymianie 

międzypokoleniowej. Z praktycznego punktu widzenia skutecznie realizo-

wana strategia zarządzania zróżnicowanym wiekowo zespołem ludzkim ma 

na celu zmniejszenie konfliktów między pracownikami, wynikających  

z dzielącej ich różnicy wieku. 

W teorii zarządzania zasobami ludzkimi zarządzanie wiekiem stanowi 

istotny element zarządzania różnorodnością, która uwzględnia nie tylko wiek 

pracowników, lecz także ich płeć, rasę lub wyznanie. Wiek jest jednym  

z najważniejszych czynników różnicujących pracowników w środowisku 
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zawodowym. Dyskryminacja ze względu na wiek może dotyczyć wszystkich 

grup wiekowych, choć najczęściej w opracowaniach naukowych rozważana 

jest w odniesieniu do osób starszych (Leks-Bujak, 2014). 

Podstawowe obszary zarządzania wiekiem  

Według Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia  

i Pracy istnieje osiem kluczowych wymiarów zarządzania wiekiem (Europe-

an Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 

2006): 

– rekrutacja, 

– kształcenie, szkolenia i uczenie się przez całe życie, 

– planowanie i rozwój kariery zawodowej, 

– elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia, 

– ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy, 

– przekwalifikowanie i zmiana stanowiska pracy, 

– zakończenie zatrudnienia i przejście na emeryturę, 

– podejście kompleksowe. 

To oczywiste, że na zakres wykorzystania poszczególnych elementów 

omawianej strategii wpływają charakterystyczne cechy przedsiębiorstwa, do 

których należą przede wszystkim rodzaj i charakter prowadzonej działalno-

ści oraz liczba i struktura wiekowa zatrudnionych.  

Eliminacja dyskryminacji wymaga, aby osoby starsze i młodsze były 

równouprawnione w dostępie do wolnych miejsc pracy, czyli potencjalni 

kandydaci nie byli dzieleni ze względu na wiek (Walker, 1997). W praktyce 

oznacza to brak określania w procesie rekrutacji dolnej i górnej granicy wie-

ku. 

Bardzo ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest dbanie 

o rozwój zawodowy zespołu, czyli regularne podnoszenie kompetencji za-

wodowych. Szkolenia zawodowe konieczne do wykonywania pracy muszą 

być dostępne dla wszystkich zatrudnionych, niezależnie od ich wieku. Warto 

zauważyć, że pracownicy starsi bywają niekiedy bardziej zmotywowani do 

podnoszenia swoich kwalifikacji niż młodsi (Czarnecka, Woszczyk, 2013).  

Uniwersalne w tym kontekście wydaje się następujące stwierdzenie: 

„Planowanie szkoleń dla pracowników powinno uwzględniać zarówno ich 

potrzeby i możliwości, jak też potrzeby związane z wykonywaną pracą oraz 

z rozwojem i ścieżką kariery zawodowej. Aby zwiększyć skuteczność i uży-

teczność szkoleń, należy je powiązać z mechanizmami oceny pracy pracow-

nika” (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce). Decyzja o awansie powin-

na być także uzależniana od kompetencji i wydajności zatrudnionego, a nie 
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od wieku czy stażu pracy. Ponadto dla starszych pracowników bardzo ważna 

jest możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy i form zatrudnienia. 

Z kolei dla młodych pracowników procesie w zarządzania wiekiem 

istotną rolę odgrywa mentoring czyli „udzielanie drugiej osobie indywidual-

nej pomocy nieliniowej w przekształcaniu wiedzy, pracy lub myślenia” 

(Megginson, Clutterbuck, Garvey, Stokes, Garret-Haris, 2008). Ponadto 

systemy mentorskie mogą znacznie ułatwić współpracę, wzajemne poznanie 

i zmienić negatywne opinie o starszych pracownikach 

Ergonomia jest działaniem mającym na celu optymalizację obciążeń 

występujących w środowisku pracy i związanych z wykonywaną pracą 

(Górny, 2014). Obszary aktywności zawodowej, wymagające zwrócenia 

uwagi na wiek pracownika, to przede wszystkim ciężka praca fizyczna, pra-

ca w mikroklimacie gorącym oraz praca zmianowa (Międzynarodowa Orga-

nizacja Pracy, 1980). Podstawą kształtowania optymalnych warunków pracy 

jest uwzględnienie cech człowieka, istotnych dla zapewnienia możliwości 

wykonywania pracy – należą do nich przede wszystkim wydolność fizyczna, 

umysłowa oraz cechy psychiczne, a także obciążenie fizyczne i psychiczne, 

wynikające z charakteru wykonywanej pracy. Na przykład, dla osób star-

szych mniejsza jest potrzeba rozwoju osobistego oraz zawodowego, wyższa 

z kolei potrzeba akceptacji społecznej (Butlewski, Tytyk, 2014). 

Praca zgodna z zasadami ergonomii może przyczynić się do wydłuże-

nia życia i zdrowia zatrudnionych.  Projektowanie stanowisk pracy i kształ-

towanie materialnego środowiska pracy, zgodne z zasadami ergonomii przy-

nosi pozytywne, wymierne efekty dla pracowników (szczególnie w starszym 

wieku) i pracodawców. Należą do nich zmniejszenie zmęczenia pracą, ogra-

niczenie liczby chorób pochodzenia zawodowego i liczby wypadków przy 

pracy i zwiększenie wydajności pracy. Wymagania ergonomiczne wpływają 

zatem na nadrzędny, z punktu widzenia nauk ekonomicznych, cel funkcjo-

nowania każdego przedsiębiorstwa, jakim jest maksymalizacja zysku (Rem-

biasz, Górny, 2014). 

Należy również pamiętać, że strategia zarządzania wiekiem wymaga 

spojrzenia kompleksowego i interdyscyplinarnego w długiej perspektywie. 

Powinna uwzględniać potrzeby i możliwości pracowników wszystkich grup 

wiekowych, a nie tylko osób należących do pokolenia 50+. Planowanie  

i wdrażanie powyższej strategii wymaga ścisłej współpracy pracodawców, 

pracowników, związków zawodowych  oraz ergonomistów, a nawet lekarzy 

medycyny pracy.  
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Wybrane potencjalne korzyści i zagrożenia wdrażania zarządzania 

wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach  

W teorii kompleksowa strategia zarządzania wiekiem prowadzi do peł-

niejszego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich przez zapewnienie 

warunków pracy dostosowanych do wieku i możliwości zatrudnionych oraz 

ułatwienie współpracy między pracownikami w różnym wieku.  

Przedstawione powyżej narzędzia mogą być trudne do wprowadzenia  

w małych i średnich przedsiębiorstwach ze względów organizacyjnych, po-

nadto często wiążą się z dużymi nakładami finansowymi. Wybór konkret-

nych narzędzi wiąże się zatem z analizą potencjalnych korzyści i konieczno-

ści poniesienia kosztów. Instrumenty zarządzania wiekiem powinny także 

tworzyć zintegrowany system, dzięki czemu pozytywny wpływ poszczegól-

nych działań na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstwa ma szansę ulec 

wzmocnieniu (Rembiasz, 2015). 

Do korzyści związanych z wdrażaniem strategii zarządzania wiekiem, 

dotyczących młodych pracowników, należy głównie możliwość uzyskania 

nowej wiedzy i podniesienia kompetencji zawodowych dzięki współpracy  

i wymianie doświadczeń ze starszymi kolegami. Pracownicy, którzy w przy-

szłości zastąpią odchodzących specjalistów, przygotowują się do objęcia 

nowej roli w tempie, w jakim ich starsi koledzy przygotowują się do odejścia 

z pracy. 

Zatrudnienie pracowników w wieku 50+ coraz częściej staje się nie-

zbędne. Pozwala wykorzystać ich zalety, wymagając jednak odpowiedniego 

przygotowania środowiska pracy. Dostosowanie środowiska pracy do po-

trzeb starszych pracowników, stosowane  w celu aktywnego kształtowania 

ich zdolności do pracy traktować należy jako integralny element komplek-

sowej strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie (Rembiasz, 2015). 

Zdaniem K. Turka (2013): „inwestowanie w starszy personel nie musi 

mieć na celu wyłącznie poprawy jego sytuacji. Może również zwiększyć 

lojalność i zaangażowanie młodszych pracowników, prezentując im wizję 

stabilnej pracy, zapewniającej możliwość rozwoju i długiej aktywności”. 

Stosowanie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie przynosi 

więc wymierne korzyści zarówno starszym, jak i młodym pracownikom. 

Dobrym tego przykładem są konsekwencje działań mieszczących się w ob-

szarze ochrona i promocja zdrowia oraz ergonomia miejsca pracy. Praca 

zgodna z zasadami ergonomii może przyczynić się do wydłużenia życia  

i poprawy zdrowia wszystkich zatrudnionych.  

Mimo zaangażowania państwa w promocję zatrudnienia osób z pokole-

nia 50+, część pracodawców nadal niechętnie zatrudnia pracowników w tym 

wieku. Według E. Karpowicz istnieje konieczność przełamania uprzedzeń 
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pracodawców uważających ludzi starszych za „pracowników wysokiego 

ryzyka”, którzy nie gwarantują wymaganego zaangażowania w działalność 

firmy (Karpowicz, 2012). 

Należy także zaznaczyć, że zarządzenie wiekiem może w pewnych 

przypadkach powodować negatywne konsekwencje. Na przykład konflikt  

w zespole pracowników w sytuacji, gdy młodzi ludzie będą czuć się bardziej 

obciążeni pracą lub gorzej traktowani niż starsi. Wdrażanie strategii zarzą-

dzania wiekiem wymaga zatem współpracy pracodawców oraz pracowników 

w różnym wieku. Barierą może być brak porozumienia między młodymi  

a starszymi pracownikami. W badaniach o charakterze pilotażowym, prze-

prowadzonych w 2014 roku na temat wpływu procesu demograficznego 

starzenia się społeczeństwa na rozwój przedsiębiorstw, 25% respondentów 

stwierdziło, że w organizacji, w której pracują, występuje tzw. konflikt po-

koleń i objawia się przede wszystkim tym, że starsi pracownicy nie są 

otwarci na propozycje i pomysły młodszych. Aż 52% badanych przyznało 

jednak, że młodsi pracownicy zwracają się do starszych z prośbą o radę  

i pomoc (Borowiec, Rembiasz, 2015). 

Badania ewaluacyjne wdrożeń zarządzania wiekiem w 72 polskich 

przedsiębiorstwach wykazały, że dla MSP problemem są przede wszystkim 

duże koszty. Korzyści bowiem, choć znaczne, rozłożone są w czasie na oko-

ło 20 lat. Ponadto im mniejsza firma, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że 

będzie funkcjonowała przez kilkanaśie lat i że uda się jej zdyskontować  

w tym czasie nakłady ponoszone na zmiany zarządzania (Litwiński, Sztan-

derska, 2013). 

„Dobre praktyki” zarządzania wiekiem  

Zarówno w polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach wdraża 

się rozwiązania, które zakwalifikować można do tzw. dobrych praktyk  

z zakresu różnych elementów zarządzania wiekiem. Przedstawione w tabeli 

1. przykłady opisane w literaturze wskazują na różnorodne korzyści uzyski-

wane dla różnych uczestników realizowanego procesu zarządzania. 

„Dobre praktyki’ mogą stanowić źródło inspiracji podczas budowania 

strategii zarządzania wiekiem, dostosowanej do specyfiki funkcjonowania 

małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zainteresowane trwa-

łym rozwojem powinny zatem szerzej zainteresować się omawianą koncep-

cją. 

Wydaje się, że nawet najmniejsze przedsiębiorstwa mogą i powinny 

stosować pewne elementy zarządzania wiekiem. Dla firm, w których wystę-

puje duża różnica pokoleń wśród zatrudnionych, wdrożenie procesu zarzą-
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dzania zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowników powinno wręcz 

stać się kwestią priorytetową. 

Tabela 1 

Przykłady „dobrych praktyk” z zarządzania wiekiem 

Firma Obszar Opis wykorzystanych instrumentów 

Afvalverwerking 

Rijnmond, Rotter-
dam, Holandia, 
przedsiębiorstwo 
utylizacji odpadów 
publicznych 

ergonomia, 
poprawa wa-
runków pracy 

w celu ochrony starszych pracowników przed 
przemęczeniem przedsiębiorstwo wprowadziło 
tzw. normę P90, zgodnie z którą wymagania 

stawiane w pracy nie mogą przekraczać fizycz-
nych możliwości 90% pracowników,  
w przeciętnej grupie pracowników w określonym 
wieku; w celu zmniejszenia wysiłku fizycznego 
wprowadzono także wiele rozwiązań technicz-
nych, np. zamontowano podziemne śmietniki, 
które można opróżniać mechanicznie 

Efkemann, Niemcy 

mała firma zajmująca 
się produkcją wyro-
bów z drewna  

szkolenia  
i rozwój 

pod koniec okresu nauki zawodu praktykanci 
zatrudniani są w firmie, a następnie dzięki usta-
wicznym szkoleniom stopniowo wprowadzani są 
w coraz bardziej skomplikowane zadania; ponad-
to, opracowano koncepcję kwalifikacji w celu 
zachowania wiedzy pracowników przechodzą-
cych na emeryturę (transfer wiedzy), podjęto w 
związku z tym następujące działania: zaawanso-

wane szkolenie pracowników i warsztaty we-
wnętrzne, zdobywanie kwalifikacji poza firmą 
oraz wywiady z pracownikami  

Przedsiębiorstwo 

handlowe, Słowenia 

zdrowie i dobre 

samopoczucie 

prowadzenie warsztatów na temat: zdrowego 
trybu życia w celu: 

 zmniejszenia liczby zwolnień lekarskich  

w celu maksymalizacji wydajności pracy  

 zdobycia wiedzy na temat powodów stresu  

i absencji chorobowej  

 ograniczenia stresu i pobudzenie produktyw-

ności i kreatywności pracowników oraz ich 
lojalności względem firmy  

 przypomnienia, że pracownicy ponoszą 

odpowiedzialność za swoje zdrowie  

Vattenfall Heat 

Poland S.A. 
 

mentoring, 

szkolenia 

w ramach programu „Ekspert Vattenfall” wyso-
kiej klasy specjaliści  z branży energetycznej,  
z których większość przekroczyła 50. rok życia 

biorą udział w warsztatach szkoleniowych, na 
których uczą się jak przekazywać wiedzę młod-
szym pracownikom 

Źródło: (Litwinski 2010, Kwiatkiewicz 2010). 
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Zarządzanie wiekiem w MSP – studium przypadku 

Opis studium przypadku zawartego w niniejszym podrozdziale opra-

cowano na podstawie pracy inżynierskiej (Herzog, Pakuła, 2015), napisanej 

pod kierunkiem autorki artykułu. Głównym celem pracy było zaproponowa-

nie elementów strategii zarządzania wiekiem, czyli działań mających na celu 

poprawę efektywności funkcjonowania firmy w różnych obszarach.  

Badania empiryczne przeprowadzono w oddziale firmy gastronomicz-

nej, gdzie zatrudnionych jest 17 pracowników w wieku od 18 do ponad 50 

lat – w badaniu ankietowym uczestniczyli wszyscy pracownicy. Analizie 

poddano następujące narzędzia zarządzania wiekiem: rekrutacja, podnosze-

nie kompetencji pracowników, dobór odpowiednich form zatrudnienia, 

ochrona i promocja zdrowia, ergonomia miejsca pracy. 

Wyniki badań dowiodły, że żadna z osób nie czuła się dyskryminowana 

z powodu wieku podczas procesu rekrutacji, ani w trakcie pracy. Ponad po-

łowa zatrudnionych podnosiła kwalifikacje zawodowe we własnym zakresie. 

Firma nie oferowała żadnych kursów doszkalających poza szkoleniami we-

wnętrznymi dla kierowników. Warto podkreślić, że wszyscy respondenci, 

zarówno z pokolenia 50+, jak i młodsi, wyrazili chęć skorzystania z dodat-

kowych szkoleń. Wszyscy ankietowani mieli możliwość skorzystania z ela-

stycznego czasu pracy. Jednocześnie wszyscy pracownicy zgłosili chęć sko-

rzystania z elastycznych form zatrudnienia.  

Ponad 64% respondentów stwierdziło, że wykonywana praca wymaga 

od nich bardzo dużej bądź dużej  aktywności fizycznej. Do tej grupy należeli 

głównie kucharze oraz kierowcy 50+. Kucharze skarżyli się przede wszyst-

kim na pracę w pozycji stojącej i w wysokiej temperaturze. Dla kierowców 

50+ czynnościami powodującymi szybkie przemęczenie było wchodzenie na 

wysokie piętra w celu dostarczenia zamówienia do klienta oraz ręczne prze-

noszenie ciężkich artykułów z magazynu do kuchni. 

Zaproponowana koncepcja zarządzania wiekiem w badanej firmie  

koncentrowała się przede wszystkim na: 

a) podniesieniu rozwoju zawodowego pracowników przez opracowanie 

dla każdego pracownika systemu szkoleń: kierownicy zdobywaliby 

wiedzę z obsługi programów komputerowych oraz zarządzania za-

sobami ludzkimi; kucharze uczestniczyliby w kursach poszerzają-

cych ich umiejętności przede wszystkim z kuchni włoskiej, a kelne-

rzy uczęszczaliby na kursy języków obcych; 

b) rozszerzeniu elastycznych form zatrudnienia: pracownicy 50+, któ-

rzy chcą dorobić do emerytury będą mieli możliwość pracy niepeł-

noetatowej; 
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c) poprawie komfortu stanowisk roboczych: kuchnia powinna być wy-

posażona w nowe narzędzia pracy, takie jak: noże ze stali nierdzew-

nej, wysokiej jakości garnki i patelnie, które zastąpią wyeksploato-

wany sprzęt; 

d) poprawie kondycji fizycznej pracowników oraz minimalizacja czyn-

ności powodujących nadmierne zmęczenie: zakup wózków do prze-

wożenia ciężkich artykułów z magazynu do kuchni w trosce o osoby 

50+, wprowadzenie klimatyzacji zarówno w restauracji, jak i samo-

chodach firmowych, wyposażenie stanowisk pracy w wygodne krze-

sła, dzięki czemu w wolnych chwilach pracownicy będą mogli od-

począć odciążając kręgosłup i nogi, oferowanie pracownikom karne-

tów na basen i siłownię. 

Zaproponowane rozwiązania, choć kosztowne, mogą w znacznym 

stopniu poprawić warunki pracy młodych i starszych pracowników, polep-

szyć organizację pracy oraz ułatwić zdobycie nowych klientów dzięki wzro-

stowi jakości produktów i świadczonych usług. 

Podsumowanie  

Proces budowy kompleksowej strategii zarządzania wiekiem w małych 

i średnich przedsiębiorstwach zależy niewątpliwie od świadomości kadry 

zarządzającej odnośnie do samej potrzeby jej wdrażania. Niestety, wciąż 

zbyt niska jest świadomość konieczności inwestowania w rozwój kapitału 

ludzkiego. Nieprawdziwe, zakorzenione w społeczeństwie, stereotypy obja-

wiają się postrzeganiem przez pracodawców osób starszych jako mniej pro-

duktywnych i niechętnie podnoszących kwalifikacje, a zarazem kosztow-

nych pracowników ze względu na staż pracy i doświadczenie zawodowe. 

Obawę u pracodawców budzą również przepisy związane z gwarancją za-

trudnienia osób w wieku przedemerytalnym. Wielu przedsiębiorców, szcze-

gólnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, nie chce zatrudniać osób 

starszych, mając na uwadze trudności ze zwolnieniem pracownika objętego 

ochroną. 

Wydaje się, że małe zainteresowanie strategią zarządzania wiekiem 

spowodowane jest zbyt dużym koncentrowaniem się na trudnościach organi-

zacyjnych i kosztach jej wdrażania oraz niedostrzeganiem wszystkich korzy-

ści, wynikających z wykorzystania potencjału pracowników 50+. Menedże-

rowie wciąż jeszcze zbyt słabo dostrzegają kwestie społecznej odpowie-

dzialności biznesu oraz nie są gotowi do podjęcia współpracy z organiza-

cjami, których celem jest podnoszenie jakości zasobów ludzkich (Rembiasz, 

Górny, 2015). 



156 Małgorzata Rembiasz 

 

W aspekcie mikroekonomicznym zarządzanie wiekiem przynosi korzy-

ści pracodawcom oraz pracownikom. W ujęciu makroekonomicznym jest 

sposobem na utrzymanie zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia. Wiele 

osób w wieku dojrzałym chciałoby nadal wykorzystywać swoje umiejętności 

zawodowe i doświadczenie. Zwiększenie aktywności zawodowej osób  

w wieku powyżej 50 lat sprzyja niewątpliwie pełniejszemu dostosowaniu się 

do zasad gospodarki opartej na wiedzy i służy rozwojowi gospodarczemu 

kraju (Rembiasz, 2014). 
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Selected Problems of Age Management in SME 

Keywords: age management, population ageing, generation 50 +, SME 

Summary. This article presents some problems concerning age management in 
small and medium-sized enterprises. Presented in a general way the main areas and 

the potential benefits and risks associated with the implementation of management 

strategy diverse team of workers age. In addition, the article also includes at-

examples of "good practice" and a case study. 

Translated by Małgorzata Rembiasz 

Cytowanie 

Rembiasz, M. (2016). Wybrane aspekty zarządzania wiekiem w sektorze MSP. Marketing  
i Zarządzanie, 2 (43),  147–157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marketing i Zarządzanie 

nr 2 (43) 2016, s. 159–166 

DOI: 10.18276/miz.2016.43-13 

ISSN: 2450-775X | www.wnus.edu.pl/pl/mz 

Monika Sadowska 

Uniwersytet w Białymstoku 
Wydział Ekonomii i Zarządzania 

e-mail: m.sadowska2@o2.pl 
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sektora MSP 
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Streszczenie. Sektor MSP jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych, 
przede wszystkim ze względu na to, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 

podstawę wszystkich współczesnych gospodarek rynkowych. Powstanie i rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw jest rezultatem obecnej w postawach społecznych 

kultury przedsiębiorczości, sprzyjających warunków systemowych (instytucjonal-

nych) oraz prawidłowo opracowanych a następnie realizowanych programów pań-

stwowych. Taka perspektywa pozwala stwierdzić, że poziom przedsiębiorczości  

w danym kraju determinowany jest czynnikami instytucjonalnymi, wynikającymi  

z funkcjonowania instytucji rządowych i pozarządowych, na które składają się m.in. 

polityka rządu w zakresie wspierania przedsiębiorczości, system podatkowy, proce-

dury administracyjne, system finansowy oraz system edukacji. Przedmiotem zainte-

resowania w niniejszym artykule jest przybliżenie dyskusji, jaka toczy się w teorii 

ekonomii na temat instytucji. Uwagę ponadto skupiono na instytucjonalnych uwa-
runkowaniach przedsiębiorczości oraz na instytucjach otoczenia sektora MSP. Ce-

lem artykułu jest przedstawienie różnych ujęć problemu instytucji (tradycyjny insty-

tucjonalizm oraz nowa ekonomia instytucjonalna) w teorii ekonomii oraz przybliże-

nie instytucji wspierających rozwój działalności gospodarczej w Polsce.  
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Wprowadzenie 

Przedsiębiorczość można określić jako proces działania na rzecz roz-

woju dotychczasowej działalności i/lub powstawaniu nowych przedsięwzięć, 

które przynoszą efekty ekonomiczne i/lub pozaekonomiczne ich podmiotom 

i otoczeniu. Warunkiem takich działań przedsiębiorczych jest funkcjonujący 

w danej gospodarce, w ramach otoczenia instytucjonalnego, system instytu-

cji sprzyjających kreowaniu przedsiębiorczości.  

Mimo że instytucje obecne są w życiu człowieka od zarania dziejów, to 

ich ekonomiczne znaczenie dostrzeżono dopiero wraz z powstaniem kapita-

lizmu. Zauważono wówczas, że system ekonomiczny to układ wzajemnie 

powiązanych ze sobą instytucji, wśród których na szczególną uwagę zasłu-

gują prawa i stosunki własności oraz mechanizmy regulacyjne gospodarki 

(Iwanek, Wilkin, 1998).  

W teorii ekonomii, głównym przesłaniem instytucjonalnego podejścia 

jest to, że instytucje mają znaczenie dla działalności gospodarczej, a zatem 

zazwyczaj sukces lub niepowodzenie gospodarek narodowych w rozwoju 

gospodarczym zależy przede wszystkim od jakości rozwiązań instytucjonal-

nych. 

Pojęcie instytucji w teorii ekonomii 

Pojawienie się instytucji związane jest z regulacją życia społecznego  

i zachowań społecznych. Samo pojęcie instytucji używane jest zarówno  

w nauce prawa, socjologii, jak i ekonomii, choć nie w identycznym znacze-

niu. W socjologii, pojęcie instytucji wprowadzone przez H. Spencera, defi-

niowane jest jako „stosunkowo stabilne zestawy wartości, norm, statusów, 

przepisów roli, grup społecznych i organizacji, które związane z pewnym 

specyficznym obszarem ludzkiej aktywności”(Goodman, 1997). 

W literaturze ekonomicznej, jednym z prekursorów amerykańskiego in-

stytucjonalizmu był Thorstein Veblen, który traktował instytucje jako mental 

constructs. Zdaniem badacza, kompetencjami społecznymi są dominujące 

sposoby myślenia uwzględniające zarówno warunki społeczne, poszczególne 

jednostki, jak i społeczności (Bonett, 2013). Sposób życia zaś, na który skła-

dają się działające w danym czasie instytucje, można scharakteryzować jako 

dominujące w danym czasie postawy duchowe lub dominująca koncepcja 

życia (Veblen, 1998). W swojej interpretacji instytucji, Veblen podkreślał, 

że to ludzie sami i dobrowolnie narzucają sobie pewne ograniczenia tworząc 

nawyki myślenia, gdyż według niego instytucja to „utrwalone zwyczaje 

myślenia wspólne dla ogółu ludzi” (Veblen, 1919).  
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Analizując pojęcie instytucji, warto prześledzić również dorobek  

J.R. Commonsa, który upowszechnił w ekonomii kilka nowych kategorii, 

takich jak: collective action, transactions, volition i futurity. Szczególne 

znaczenie dla wyjaśnienia treści pojęcia instytucji Commons przypisał 

pierwszej kategorii, czyli collective action (Commons, 1931), co oznacza 

zarówno działanie wielu zorganizowanych i dobrze funkcjonujących organi-

zacji (przedsiębiorstwa, rodzina, związki zawodowe czy instytucje rządowe), 

jak również funkcjonowanie prawa, a także mniej sformalizowane formy 

regulujące zachowania ludzi (zwyczaje i normy społeczne). W ujęciu Com-

monsa collective action to pewnego rodzaju społeczne (zbiorowe) ramy kon-

troli, określające instytucjonalne warunki działania i funkcjonowania jed-

nostki. Instytucje zaś definiuje jako działania zbiorowe, których celem jest 

kontrola, wyzwalanie oraz ukierunkowanie działań indywidualnych (Com-

mons, 1934).  
Kategoria instytucji była również przedmiotem zainteresowania  

D.C. Northa, najznamienitszego przedstawiciela nowej ekonomii instytucjo-

nalnej. Instytucje, w rozumieniu autora, tworzą zasady czy reguły gry  

w społeczeństwie bądź, bardziej formalnie – są stworzonymi przez ludzi 

ograniczeniami, które determinują relacje międzyludzkie. North precyzuje, 

że instytucje to ograniczenia ludzkich interakcji – prawne, administracyjne  

i zwyczajowe relacje powtarzających się ludzkich zachowań. To system 

reguł formalnych (np. konstytucje, normy prawne, prawa własności) i nie-

formalnych (sankcje, tabu, tradycje, zwyczaje, konwencje, normy czy zasady 

postępowania) (North, 1997).  

Zaprezentowane definicje wskazują na wykształcenie się dwóch kon-

cepcji ujmowania instytucji w teorii ekonomii. W pierwszej z nich (repre-

zentowanej przez T. Veblena oraz G.M. Hodgsona) podkreśla się samoistną 

ewolucję postaw i sposobu postrzegania świata przez ludzi, którzy traktują 

instytucje jako nawyki myślenia. Człowiek jest ograniczony ze względu na 

możliwości wyboru, a jego działalność (zrobienie czegoś bądź nie) jest re-

zultatem rutyny, przyzwyczajenia czy nawyku. Drugi kierunek, reprezento-

wany przez przedstawicieli nowej ekonomii instytucjonalnej – D.C. Northa, 

O.E. Williamsa (Williams, 1998) czy K.J. Arrowa (Arrow, 1970) podkreśla 

rolę wolności i niezależności człowieka, które ograniczone są przez ze-

wnętrzne konstrukcje (czyli instytucje). Ta interpretacja oparta jest na zało-

żeniu, że działalność człowieka jest uzależniona od instytucji, które narzuca-

ją mu ograniczenia (również w formie nawyków i rutyny) i kierują jego po-

stępowaniem. 

W niniejszym artykule przyjęto twierdzenie, że w teorii ekonomii insty-

tucje rozumiane są zazwyczaj jako wymyślone przez człowieka mechani-

zmy, których celem jest kształtowanie wzajemnych oddziaływań między-
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ludzkich (Hutchison, 1984). Inaczej mówiąc, to zbiór formalnych i niefor-

malnych reguł, które warunkują zachowania ludzkie, w tym również jego 

skłonność do podejmowania bądź nie działań przedsiębiorczych.   

Rola instytucji w rozwoju przedsiębiorczości 

Zdaniem J. Wilkina (2002) najważniejsze instytucje funkcjonujące  

w gospodarce i społeczeństwie można podzielić na trzy następujące grupy: 

normy, rynki i organizacje. Normy (prawne, religijne, etyczne, obyczajowe, 

zwyczajowe) określają sposób zachowania się jednostki, przyjęty w danej 

grupie społecznej, traktowany jako wzorzec, wynikający z istniejącego sys-

temu wartości. Rynki określają sposób regulacji zachowań ludzkich przez 

mechanizmy rynkowe. Organizacje zaś stanowią instytucje utworzone do 

realizacji określonych celów (np. fundacje, przedsiębiorstwa, jednostki sa-

morządowe, partie polityczne), działające w obszarze istniejących zasad  

i reguł postępowania.  

Zakres występowania oraz charakter tych instytucji może przyjmować 

następujące formy (Pizło, 2009): 

a) instytucji napędzających (sprzyjających rozwojowi oraz kreowaniu 

przedsiębiorczości i działań przedsiębiorczych); 

b) instytucji stabilizujących (zapewniających funkcjonowanie istniejących 

przedsiębiorstw przez łagodzenie skutków wstrząsów wewnętrznych 

oraz zewnętrznych); 

c) występowanie zarówno instytucji stabilizujących i/lub napędzających 

rozwój jest niezbędne do rozwoju przedsiębiorczości ze względu na 

funkcje (Wilkin, 2002), które spełniają owe instytucje w gospodarce, 

takie jak: 

– aktywizująca (mobilizująca) społeczności do podejmowania dzia-

łalności gospodarczej oraz przedsiębiorców do szukania nowych 

rozwiązań oraz zmian w prowadzonym już przedsiębiorstwie, 

– efektywnościowa – wpływająca na poprawę efektywności gospo-

darowania, zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz oddziału-

jąca na przezwyciężanie występujących barier rozwoju, ryzyka  

i niepewności, 

– dystrybucyjna – oddziaływanie na przezwyciężanie niedoboru 

określonych zasobów przez redystrybucję dochodów, 

– edukacyjna (kształceniowa) – obrazująca potrzebę aktualizacji 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do tego, aby dostosować się do 

istniejących warunków działania oraz ich zmian (realizowana  

np. poprzez system edukacji oraz doradztwa).  
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Intensywność występowania tych instytucji jest odmienna w poszcze-

gólnych krajach w zależności od jego możliwości, ale również od stworzenia 

warunków dla ich działania. Z jednej strony należy uwzględnić warunki 

ekonomiczne i możliwości technologiczne, a z drugiej czynniki polityczno-

ideologiczne, wzmacniające, osłabiające lub neutralne wobec działań przed-

siębiorczych. Działanie tych czynników wyraża się w realizowanej polityce 

społeczno-gospodarczej oraz występowaniu instytucji na poziomie mikro, 

mezo i makro.  

Instytucje otoczenia sektora MSP  

Podejmowanie i/lub prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 

nadal wiąże się z potrzebą korzystania z różnorodnych usług finansowych, 

doradczych czy informacyjnych, co wynika przede wszystkim z tego, że 

przedsiębiorcy wciąż napotykają na liczne bariery wynikające ze sformali-

zowanych struktur urzędów czy skomplikowanych uregulowań prawnych.  

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) lub inaczej instytucje wspierające 

przedsiębiorców bądź instytucje zaplecza biznesowego to podmioty, które 

oferują przedsiębiorcom usługi wspierające prowadzenie działalności go-

spodarczej. To pomoc (udzielana odpłatanie bądź nieodpłatnie) osobom 

zakładającym działalność gospodarczą lub już funkcjonującym na rynku 

przedsiębiorstwom, w celu stymulowania ich rozwoju.  

W raporcie z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Budrecka, 2004) przyjęto, że instytucje oto-

czenia biznesu to instytucje non-profit, niedziałające dla zysku lub przezna-

czające zysk na cele statutowe, zgodnie z zapisami w statucie (lub równo-

ważnym dokumencie), działające na terenie Polski. To podmioty z bazą ma-

terialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne niezbędne do świad-

czenia usług na rzecz sektora MSP, do których zaliczamy: 

– agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, 

– ośrodki szkoleniowo-doradcze, 

– fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, 

– instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności (cen-

tra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe 

pełniące rolę centrów oraz ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, 

do których zaliczamy inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory 

technologiczne, centra/parki naukowo-technologiczne, parki techno-

logiczne itp.). 

Współcześnie, w gospodarkach opartych na wiedzy systematycznie ro-

śnie rola instytucji otoczenia biznesu (IOB), w szczególności ośrodków in-

nowacji i inkubatorów przedsiębiorczości, których 2014 roku w Polsce zi-
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dentyfikowano aż 176 (Bąkowski, 2014) (w tym 130 ośrodków innowacji). 

Struktura rodzajowa tych ośrodków jest następująca: 42 parki technologicz-

ne, 23 inkubatory technologiczne, 24 akademickie inkubatory przedsiębior-

czości, 46 inkubatorów przedsiębiorczości i 41 centrów transferu technolo-

gii). 

Wśród priorytetowych przedsięwzięć podejmowanych przez IOB wy-

różniamy podnoszenie jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach po-

przez doradztwo i szkolenia, tworzenie sieci współpracy (m.in. poprzez kla-

stry), wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw oraz animacja 

środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw.  

Funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu jest związane z sytuacją 

gospodarczą w regionie, gdyż ich działalność jest skorelowana z poziomem  

i dynamiką rozwoju danego kraju. Na obszarach charakteryzujących się ni-

skim poziomem rozwoju instytucje otoczenia biznesu słabo się rozwijają, 

gdyż ten proces uzależniony jest od decyzji administracyjnych i finansowa-

nia zewnętrznego. Z drugiej zaś strony, obecność IOB stymuluje rozwój 

regionu, głównie przez świadczenie różnorodnych usług na rzecz przedsię-

biorców, które przyczyniają się do tworzenia nowych podmiotów, poprawy 

efektywności działalności gospodarczej już istniejących oraz do rozwoju 

kapitału ludzkiego i społecznego (Dorożyński, 2011). 

Otoczenie instytucjonalne w Polsce w ocenie Banku Światowego  

Jak wynika z analizy dotychczasowych publikacji, Polska systematycz-

nie awansuje w raporcie Doing Business zajmującym się analizą i porówna-

niem warunków do prowadzenia biznesu oraz przyjazności jego otoczenia. 

Wraz z kolejnymi publikacjami, pojawiają się co prawda komentarze, że to 

wynika ze zmiany metodologii raportu, niemniej warto zauważyć, że Polska 

w ciągu 6 lat awansowała o ponad 50 miejsc (76 miejsce w 2009 r., 25 miej-

sce w rankingu Doing Business 2016). Skok na 25 miejsce w najnowszym 

rankingu jest dobrą wiadomością dla rodzimego biznesu i potencjalnych 

inwestorów, gdyż w ostatnim raporcie oceniono m.in.: otwartość rynku, 

łatwość dochodzenia zobowiązań, jakość rynku pracy, ochronę własności, 

sprawność administracji oraz politykę podatkową. Bardziej przyjazne oto-

czenie instytucjonalne dla przedsiębiorczości wynika również ze zmniejsze-

nia kosztów pozyskiwania energii elektrycznej oraz z ułatwień w zakładaniu 

nowych firm, uzyskaniu pozwoleń na budowę, handlu transgranicznym  

i przekazywaniu kapitału (wprowadzenie procedur, które pozwalają wypeł-

nić wiele formalności online oraz obniżenie płatności notarialnych). Dzięki 

takim zmianom Polska staje się lepszym miejscem do prowadzenia biznesu, 

co jest niewątpliwie korzyścią także wizerunkową, a co przekłada się na 
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postrzeganie naszego kraju jako odpowiedniego miejsca do lokowania inwe-

stycji, w tym tych o wyższej wartości i jakości.  

Podsumowanie  

Powstawanie i rozwój przedsiębiorstw sektora MSP determinowane jest 

wieloma czynnikami o charakterze mikro i makroekonomicznym. Wynika to 

z tego, że w działalności gospodarczej potrzeba nie tylko wewnętrznej de-

terminacji do przedsiębiorczego działania, ale przede wszystkich sprzyjają-

cych warunków zewnętrznych, które dzięki odpowiednim instrumentom 

będą kształtować pozytywne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. 

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, w istotnym 

stopniu zależy od uwarunkowań oraz rozwiązań instytucjonalnych, jak rów-

nież od jakości i sprawności funkcjonowania instytucji rządowych i poza-

rządowych. To właśnie rozwiązania instytucjonalne decydują o tym, aby 

potencjalnym i obecnym przedsiębiorcom „chciało się chcieć” (Wnorowski, 

2011).  

Rozwój poszczególnych instytucji (w tym instytucji otoczenia biznesu) 

powinien być zatem jednym z istotnych elementów polityki regionalnej, 

która obejmuje różne działania władz lokalnych, regionalnych i państwo-

wych w zakresie świadomego oddziaływania na rozwój społeczno-

gospodarczy regionów, czyli całego kraju. Jest to polityka rozwoju gospo-

darczego na poziomie terytorialnym, która może być częściowo realizowana 

na szczeblu ponadnarodowym (Unia Europejska).   
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Institutions in the Economy and the SME Support Institutions 
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Summary. The small and medium-sized business sector is the subject of research 
and analyses of many disciplines because the small and medium-sized enterprises 

constitutes the base of all contemporary market economies. The creation and devel-

opment of small and medium-sized enterprises is the result of present culture of 

entrepreneurship in the social attitudes, favorable systemic (institutional) conditions, 

as well as properly developed and implemented state programs. This perspective 

leads to the conclusion that the level of entrepreneurship in the country is deter-

mined by institutional factors resulting from functioning of government and non-
government institutions which include, among others, government policy to support 

entrepreneurship, the tax system, administrative procedures, the financial system and 

education system. The author of this study focuses on the discussion that take place 

in the economic theory on the institutions. Attention is also focused on the institu-

tional determinants and on institutions of enclosing of small and medium-sized 

business sector. The purpose of this work is to describe different presentations of the 

concept of institutions (traditional institutionalism and New Institutional Economics) 

in the economic theory and describing institutions supporting the development of 

economic activity in Poland. 
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Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych 

Kod JEL: D490 

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo rodzinne, typologia przedsiębiorstw rodzinnych 

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane typologie przedsiębiorstw 
rodzinnych z uwzględnieniem różnych zmiennych istotnych dla interpretacji pojęcia 

przedsiębiorstwo rodzinne.  

Wprowadzenie 

Tematyka przedsiębiorstw rodzinnych znajduje się w centrum zaintere-

sowania badaczy różnych dyscyplin naukowych. Przedsiębiorstwa rodzinne 

stanowią bazę badań systemów społecznych (Safin, 2007; Jeżak, 2014), 

gospodarowania aktywami (Stradomski, 2010), zarządzania finansami (Sad-

kowska, 2006), kształtowania wartości biznesowych i rodzinnych (Więcek-

Janka, 2013). Badacze analizują zachowania organizacyjne (Marjański, 

2012), procesy podejmowania decyzji i sposoby rozwiązywania konfliktów 

(Więcek-Janka, 2013). Inni skupiają się na identyfikowaniu zmiennych od-

powiedzialnych za udaną sukcesję poszukując odpowiedzi w samej organi-

zacji biznesu (Sułkowski, 2012) lub wartościach rodzinnych, ale także do-

szukują się wpływu kompetencji sukcesorskich na ich przebieg (Spychała, 

2014). Największym problemem badaczy jest brak jednolitej definicji poję-

cia przedsiębiorstwa rodzinnego, a dalej z typologią przedsiębiorstw rodzin-
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nych, które stanowią próbę badawczą. Celem naukowym podjętych badań 

wtórnych była kompilacja i klasyfikacja typologii przedsiębiorstw rodzin-

nych. Celem utylitarnym zaś, oddanie do dyspozycji zainteresowanych 

zwartej informacji na ten temat. 

Stopień zaangażowania rodziny – typologia Gravesa 

Zrealizowane do tej pory w Polsce badania przedsiębiorstw rodzinnych 

porównują wypracowane metodologie badaczy z państw o dłuższej historii 

przedsiębiorczości rodzinnej. Warto przybliżyć podejście The Family Universe 

Bull’s Eye (Graves, 2006), gdzie definicje przedsiębiorstw rodzinnych po-

dzielono na trzy kategorie, zgodnie z zasięgiem oddziaływania rodziny na 

przedsiębiorstwo (por. rys. 1). 

W definicjach szerokich można dostrzec niski poziom zasięgu i zaan-

gażowania rodziny w prowadzenie biznesu, co związane jest głównie z podej-

mowaniem decyzji strategicznych. Ponadto w tej klasyfikacji uznano, że jako 

rodzinę można traktować małżeństwo i inne konfiguracje rodzinne, przy zało-

żeniu pokrewieństwa tworzących je osób oraz nieformalne związki, wtedy gdy 

uznają one swój związek za rodzinę. W definicjach szerokich o średnim za-

sięgu podkreśla się zaangażowanie w prowadzenie firmy przynajmniej jed-

nego członka rodziny lub dysponowanie pakietem większościowym udzia-

łów w firmie, co pozwala na podejmowanie decyzji w firmie. 

Grupa wąskich definicji jest najbardziej restrykcyjna. Podkreśla się  

w nich konieczność zaangażowania członków rodziny w bieżącą działalność 

przedsiębiorstwa. Istotnym zjawiskiem, koniecznym do zaistnienia firmy 

jako rodzinnej, jest przynajmniej jeden transfer pokoleniowy. Ponadto  

w bieżącej działalności przedsiębiorstwa powinny brać udział co najmniej 

dwie osoby, a zarządzanie powinno pozostawać w rękach członków rodziny 

(por. rys. 1).  

Uwypuklanie kontinuum definicyjnego – od pojęć szerokich do wą-

skich było również przedmiotem badań innych naukowców. Astrachan  

i Schanker (2003), przedstawili model tarczy, w którym wyróżnili trzy kręgi. 

Najmniej restrykcyjne w klasyfikacji są przedsiębiorstwa rodzinne oparte na 

własności rodziny i nadzorze strategicznym (zewnętrzny krąg). Do średniego 

kręgu, o średnim zasięgu,  zaliczyli przedsiębiorstwa nastawione na utrzy-

manie firmy w rękach rodziny. 

Najbardziej restrykcyjne i jednocześnie o najwęższym rozumieniu, 

zajmujące środek tarczy są natomiast firmy rodzinne, w których funkcjono-

wanie i rozwój zaangażowanych jest wiele pokoleń, a więcej niż jedna osoba 

ponosi odpowiedzialność menedżerską. Model tarczy zilustrowano na ry-

sunku 2. 
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Rysunek 1. Stopień zaangażowania rodziny jako determinanta klasyfikacji definicji 

przedsiębiorstw rodzinnych 

Źródło: Więcek-Janka, s. 41. 

 

Rysunek 2. Model tarczy Astrachana i Shankera 

Źródło: Safin, 2007, s. 38.
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Podejście subiektywno-obiektywne – typologia Stena 

Równie interesujące wydaje się podejście Stena (2006, s. 20), który 

prezentuje trzy podejścia do definiowania firmy rodzinnej (por. rys. 3). Sten 

(2006) przyjmuje za warunek podstawowy uznanie rodzinności przez samą 

firmę
1
. Spojrzenie subiektywne badacz wiąże z podejściem jakościowym do 

prowadzenia działalności i zawiera wykorzystywane metody i techniki za-

rządzania różnymi obszarami przedsiębiorstwa. Spojrzenie obiektywne, do-

tyczy ilościowej analizy funkcjonowania firmy.  

 
Warunek  

podstawowy 
Samouznanie firmy za rodzinną 

Subiektywna 
orientacja 
firmy 

Spojrzenie  
subiektywne 

forma kontroli przedsię-
biorstwa przez członków 

rodziny 

formy i metody realizacji 
funkcji zarządzania 

przez członków rodziny 

Spojrzenie  
obiektywne 

procent udziałów firmy  
w rękach rodziny 

liczba członków rodziny  
zaangażowana w dzia-

łalność firmy 

 

 Własność Zarządzanie  

Rysunek 3. Subiektywne i obiektywne spojrzenie na klasyfikację firm rodzinnych 

Źródło: opracowanie na podstawie Więcek-Janka, s. 46. 

Dzięki opracowaniu Stena (2006, s. 22) można spojrzeć na firmę ro-

dzinną z dwóch perspektyw. Można dostrzegać wskaźniki obiektywne, co 

znacząco zmniejsza liczebność populacji lub przyjąć subiektywną ocenę 

rodzinności, co z kolei zwiększa liczebność populacji firm rodzinnych.  

Podejście uwzględniające transfer międzypokoleniowy 

Cykl życia przedsiębiorstwa rodzinnego wskazuje na nieuchronną ko-

nieczność wprowadzania zmian personalnych wśród zarządów i właścicieli. 

W każdym przedsiębiorstwie rodzinnym przychodzi czas na sukcesję. Czy 

pierwsza sukcesja się powiedzie i firma stanie się przedsiębiorstwem rodzin-

nym, czy też podąży w zupełnie innym kierunku (np. sprzedaż, rozwiąza-

nie), na te pytania odpowiada poniża typologia łącząca wymiar strukturalny  

i strategiczny (por. rys. 4). 

 

 

 

 

                                                
1 Następuje to wtedy, gdy w prowadzonym swobodnym wywiadzie z właścicielami takich 
firm pada taka deklaracja. 
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Rysunek 4. Klasyfikacja przedsiębiorstw z uwzględnieniem, struktury i intencji 

rodziny  

Źródło: opracowanie na podstawie Małyszek, 2012, s. 114–116. 

Kryterium strukturalne ujęte w macierzy skutecznie odróżnia firmy ro-

dzinne od nierodzinnych, jeśli chodzi o pochodzenie kapitału przedsiębior-

stwa. W zrealizowanych przez PARP (2009; 2012) badaniach określono, że 

w 22% polskich przedsiębiorstw udziały należą do rodzin biznesowych.  

W większości firm są to udziały równe bądź przekraczające 50% (dla 5% 

stanowią mniejszą część). Średnia wielkość udziałów należących do rodziny 

to 87%. W przypadku przedsiębiorstw zarejestrowanych jako osoby fizycz-

ne, które stanowią blisko 84% firm funkcjonujących w pierwszym pokole-

niu, 60% zadeklaruje rodzinny charakter działalności, a około 84% określi-

łoby, że własność firmy jest w rękach właściciela i jego rodziny. 

Podejście rodzinno-biznesowe – typologia Basco i Jose 

Przedsiębiorstwa rodzinne funkcjonują na podstawie wartości bizneso-

wych, a te z kolei są ściśle związane z wartościami rodziny. W niektórych 

przedsiębiorstwach nacisk położono na realizację wartości i celów rodziny,  

a rolą przedsiębiorstwa jest pomagać, w innych zaś może być odwrotnie. 

Rozpoznanie takiego problemu ułatwia klasyfikacja Basco i Jose (2009),  

w której można odnaleźć cztery grupy przedsiębiorstw (por. rys. 5). 

W przedsiębiorstwie o strategii rodzina ponad wszystko realizuje się 

głównie cele rodziny. Przykładem mogą być podejmowane działania w za-

kresie rekrutacji, zatrudniania i awansu. Kluczowe są więzi rodzinne, na 

drugim planie znajdują się rzeczywiste kompetencje. Władza i podejmowa-

nie decyzji odbywa się na nieformalnym gruncie rodzinnym, a kontrola rady 

nadzorczej dotyczy wyłącznie wyników działania.  

Drugim przedstawionym przypadkiem jest strategia przedsiębiorstwo 

ponad wszystko, wtedy realizuje się cele przedsiębiorstwa, a zadaniem ro-

dziny jest sprawowanie funkcji pomocniczych, często kosztem relacji ro-

dzinnych. Działania skupione są na budowaniu przewagi konkurencyjnej. 
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Plany sukcesyjne są realizowane wtedy, gdy potencjalny sukcesor będzie 

wystarczająco przygotowany do przejęcia firmy, a rada nadzorcza pełni 

funkcje biznesowe.  
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Rysunek 5. Klasyfikacja firm rodzinnych z uwzględnieniem orientacji rodzinnej  

i biznesowej 

Źródło: opracowanie na podstawie Basco i Jose, 2009, s. 83–85. 

Model – przedsiębiorstwo rodzinne zabezpiecza i integruje wizje i cele 

rodziny i przedsiębiorstwa. W procesie zatrudniania występuje równowaga 

między emocjonalnym a profesjonalnym podejściem. Sukcesorzy w procesie 

wychowania są przygotowywani do przyszłego zatrudnienia w firmie, a zin-

tegrowanie celów firmy i rodziny pozwala w sposób świadomy na budowa-

nie długookresowych strategii rozwojowych. 

Kolejno omawianym przypadkiem jest  firma niedojrzała, w której wy-

stępuje niska orientacja na cele zarówno rodzinne, jak i biznesowe. Bez wy-

sokiej motywacji działania po stronie firmy, a także rodziny trudno wyobra-

zić sobie sukces. Wobec pogarszających się relacji rodzinnych i bizneso-

wych przedsiębiorstwa takie często znikają z rynku. 

Podejście agencyjne – typologia Dyera 

Kolejną omawianą typologią jest podejście prezentowane przez Dyera 

(2006), który wskazał na możliwość zastosowania teorii agencji, jako jednej 

z teorii ładu korporacyjnego i wykorzystał do interpretacji różnic w działa-

niach firm rodzinnych. Punktem wyjścia stało się założenie, że firmę rodzin-

ną można rozpatrywać jako sieć kontraktów pomiędzy członkami rodziny. 

Zgodnie z tym podejściem uznał, że wyższą wydajność generują zarządzają-

cy wywodzący się z najbliższej rodziny. W tej propozycji najważniejszy staje 

się  wybór najefektywniejszej formy kontraktu w związku przełożony–agent  

i dopasowanie typu umowy do osoby.  

W zależności od kosztów agencji oraz wpływu rodziny na system 

przedsiębiorstwa podzielono firmy rodzinne na cztery grupy (por. rys. 6).  

Firma klan tworzy niskie koszy agencji ze względu na wspólnotę celów 

zarówno właścicieli, jak i kadry zarządzającej. Wynika to w głównej mierze  

z faktu zatrudniania członków rodziny. Minimalizacja kosztów agencyjnych 

związana jest z dobrą komunikacją interpersonalną zarówno formalną, jak 
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i nieformalną oraz możliwością rozwiązywania konfliktów na drodze poza-

zawodowej.  
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Rysunek 6. Podział firm rodzinnych w teorii agencji 

Źródło: Więcek-Janka 2013, s. 47. 

Przedsiębiorstwa zaliczone do typu matka i ojciec uzyskują pełnię zgo-

dy co do celów firmy i rodziny. Wypracowane zyski często wykorzystuje się 

na zaspokojenie potrzeb rodziny pomijając inwestycje umożliwiające rozwój 

przedsiębiorstwa.  

Firma profesjonalna to taka, która w żadnym stopniu nie jest obciążona 

rodziną. Dysponuje wysokim kapitałem rodzinnym, ale ma również wysokie 

koszty agencyjne. Wiąże się to z zatrudnianiem przez rodzinę profesjonalnych 

menedżerów wywodzących się spoza rodziny, co z wiąże się z rozbudową 

systemów kontroli i monitorowania zarządzania.  

Przedsiębiorstwo samolubne tworzy wysokie koszty agencyjne, a po-

nadto jest silnie obciążone potrzebami rodziny. Występuje w nich rozbież-

ność celów między firmą i rodziną, co często prowadzi do wzrostu nieufno-

ści i konfliktów.  

Podejście dobrego gospodarza – typologia Kleina i Bella  

Badacze europejscy Klein i Bell (2007) skoncentrowali swoje badania 

na działaniach właścicieli i zatrudnionych przez nich menedżerów spoza 

rodziny. Opracowali typologię opartą na dwóch teoriach: agencji (agency 

theory) i dobrego gospodarza  (stewrdship theory). Obie skupiają uwagę na 

budowaniu relacji między właścicielem a kadrą zarządzającą, jednak stoją 

wobec siebie w opozycji. 

Według teorii agencji menedżerowie działają głównie na własną ko-

rzyść. Często zdarza się, że realizują strategie, które nie pokrywają się  

z celami udziałowców. Sytuacja taka może doprowadzić do konfliktu intere-

sów. Teoria dobrego gospodarza z kolei, zakłada zbieżność interesów mene-

dżerów i właścicieli firm rodzinnych. Rada nadzorcza nie ogranicza się tylko 

do doglądania działań zarządu, ale wspomaga swoją wiedzą i doświadcze-
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niem. Dyskutowaną typologię rozwinięto przez uwzględnienie teorii moty-

wacji
2
 (por. rys. 7).  

W świetle teorii motywacji agentowi można przypisać motywację ze-

wnętrzną jako motor działań, natomiast dobremu gospodarzowi autoteliczne 

doznania spełnienia wynikające z motywacji wewnętrznej.  
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Rysunek 7. Typologia zachowań menedżerów zewnętrznych 

 Źródło: Więcek-Janka 2013, s. 50. 

Typ 1 relacji obejmuje menedżera spoza rodziny – agenta z zewnętrzną 

motywacją do działania, pracującego dla właściciela firmy rodzinnej o takiej 

samej motywacji; głównym celem podejmowanych działań jest minimaliza-

cja kosztów oraz realizacja planu i harmonogramu bez budowania relacji  

z personelem firmy.  

Typ 2 wskazuje na stosowanie stylu dobrego gospodarza przez właści-

ciela i podejścia agencyjnego przez menedżera spoza rodziny. Działania 

podejmowane przez właściciela dotyczą perspektywy długoterminowej,  

a operacyjne i taktyczne przekazywane są menedżerowi spoza firmy.  

Typ 3 relacji dotyczy odwrotnej sytuacji – podejście agencyjne ma wła-

ściciel firmy rodzinnej, dążący do maksymalizacji zysku niezależnie od sy-

tuacji. Menedżer, ze stylem zarządzania dobrego gospodarza, w takiej sytu-

acji odczuwać będzie frustrację oraz niemożność działania i realizacji umo-

wy, jakiej się podjął.  

                                                
2 Motywację w tym wypadku należy traktować jako zespół mechanizmów powodujących uru-
chomienie, podtrzymywanie i zakończenie zachowań ukierunkowanych na redukcję napięcia 

związanego z realizacją odczuwanej potrzeby i dotyczy dwóch kategorii: motywacji ze-
wnętrznej i motywacji wewnętrznej. Motywacja zewnętrzna wiąże się z realizacją potrzeb 
podstawowych (fizjologicznych, bezpieczeństwa) i opiera się na nagradzaniu. W przypadku 
kadry zarządczej opiera się ono na wynagradzaniu oraz dostarczaniu wszelkich dóbr towarzy-
szących wykonywanej pracy. Możliwe są także kary, do których zaliczyć można sankcje 
finansowe, odebranie przywilejów materialnych i utratę pracy. Motywacja wewnętrzna jest 
związana z realizacją potrzeb wyższego rzędu: szacunku i samorealizacji. Najwyższym stop-
niem motywacji wewnętrznej jest doznanie autoteliczne. 
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W typie 4 styl zarządzania właściciela i menedżera ogranicza się do ty-

pu dobrego gospodarza. Obaj mają motywację wewnętrzną, dzięki czemu 

mogą odnieść sukces związany zarówno z wypracowanym zyskiem, jak  

i kształtowaniem relacji pracowniczych i rodzinnych.  

Wspomniane podejście agencyjne wykorzystują również w swojej ty-

pologii Gedajlovic, Carney, Chrisman, Kellermanns (2012), którzy określają 

dwie zmienne, oceniane na skali dychotomicznej. Zmienne według nich 

determinują sukces lub porażkę przedsiębiorczości rodzinnej, a doty- 

czą zasobów ludzkich przedsiębiorstwa – kompetencji i zaangażowania  

(por. rys. 8).  
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Rysunek 8. Zaangażowanie i umiejętności zarządzających firmami rodzinnymi 

Źródło: opracowanie na podstawie Gedajlovic, Carney, Chrisman, Kellermanns, 2012,  
za: Więcek-Janka, 2013, s. 51. 

Formalizacja–profesjonalizacja – typologia Dekkera 

W przedstawionych w opracowaniu typologiach znalazły się przedsię-

biorstwa działające zgodnie z wypracowanymi regułami lecz ze zróżnicowa-

ną motywacją. Profesjonalne zarządzanie dotyczy między innymi zatrudnia-

nia profesjonalnych menedżerów. Głównym celem tego podejścia jest pod-

noszenie kwalifikacji i rozwój umiejętności pracowników zarówno z rodzi-

ny, jak i spoza niej. Dekker i współpracownicy (2010, s. 14) wprowadzili 

typologię przedsiębiorstw rodzinnych z uwzględnieniem dwóch aspektów – 

profesjonalizacji i formalizacji. Dzięki temu powstały cztery typy przedsię-

biorstw (por. rys. 9).  
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Rysunek 9. Profesjonalizacja i formalizacja  

Źródło: opracowanie na podstawie Dekker, Lybaert, Mercken, Steijvers, 2010, s. 10–16. 
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Przedsiębiorstwa o wysokim poziomie zarówno profesjonalizacji, jak  

i formalizacji to hybrydy administracyjne, w których najczęściej zatrudniani 

są menedżerowie spoza rodziny, tworzący hybrydę zarządzającą wraz  

z członkami rodziny.  

Przedsiębiorstwo hybryda zwarta zakłada zatrudnianie ekspertów spoza 

rodziny lub outsourcingu zarządzania.  

Jeszcze inaczej funkcjonują firmy o domowej konfiguracji – dominuje 

w nich wysoki stopień formalizacji przy niskiej profesjonalizacji. Zarówno 

własność zasobów, jak i sprawowanie władzy pozostają w rękach rodziny.  

Przedsiębiorstwa zaliczane do grupy firm autokratycznych to podmioty 

o silnej, nierzadko jednoosobowej władzy, bez rady nadzorczej i zarządu.  

Jakość realizacji celów rodziny i przedsiębiorstwa – typologia Sharmy 

Generalnie przedsiębiorstwa rodzinne składają się z dwóch systemów: 

rodziny i firmy. Jakość funkcjonowania rodziny wyrażana jest przez jej 

funkcjonalną integralność, natomiast biznesu przez osiągane wyniki finan-

sowe. Firmy nierodzinne mogą się skupić jedynie na osiąganiu wyników 

finansowych, podczas gdy domeną firm rodzinnych jest odniesienie sukcesu 

na obu tych polach. Na tej podstawie Sharma (2004) opracowała cztery ka-

tegorie firm rodzinnych (por. rys. 10). 
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Rysunek 10. Jakość działania firmy i rodziny w typologii firm rodzinnych  

Źródło: opracowanie na podstawie: Sharma 2004, s. 7–10. 

W tej typologii występuje odniesienie zarówno do jakościowych, jak  

i ilościowych zmiennych. Konstrukcja macierzy uwzględnia emocjonalne 

aspekty relacji międzyludzkich opisane jako gorące serca oraz bolesne serca 

oraz odnosi się kondycji finansowej firmy opisując je jako pełne i puste kie-

szenie. 

Układ idealny wyróżnionych zmiennych określa pozytywny wpływ ro-

dziny, a także sukcesy przedsiębiorstwa – gorące serca i pełne kieszenie.  

W takim przypadku występuje pełna harmonia między członkami rodziny. 
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W firmach tego typu tkwi duży potencjał rozwojowy, który wychodzi poza 

jedno pokolenie właścicieli.  

Przedsiębiorstwa określane przez Sharmę jako bolesne serca i pełne 

kieszenie to firmy nastawione na sukces biznesowy. Ich działalność oparta 

jest najczęściej na profesjonalnym doradztwie.  

Kolejna grupa przedsiębiorstw to gorące serca i puste kieszenie. Takie 

firmy mają dobrze rozwinięty kapitał społeczny, który gwarantuje wspólne 

osiąganie celów, wzajemny szacunek i właściwe relacje interpersonalne. 

Małe zasoby finansowe powodują jednak niską konkurencyjność tych firm 

na rynku.  

Ostatnim typem omawianym przez Sharmę są przedsiębiorstwa bolesne 

serca i puste kieszenie. W takich firmach mogą ulec destabilizacji stosunki 

wewnątrz rodziny oraz kondycja prowadzonego przez nią biznesu.  

Zarządzanie i własność – typologia Surdeja i Wacha 

W swoich badaniach Surdej i Wach (2010) skupili uwagę na kryteriach 

własności i zarządzania. Autorzy założyli, że w odniesieniu do nich można 

rozpatrywać trzy kategorie uczestników: jednostkę, rodzinę i grupę poza 

rodziną. Uzyskano w ten sposób dziewięć opisów firm rodzinnych (por. rys. 

11). 
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Rysunek 11. Klasyfikacja związana z kryteriami zarządzania i własności 

Źródło: opracowanie na podstawie Surdej, Wach 2010, s. 15–17. 

W swej prostocie przedstawiona typologia realizuje postulaty stawiane 

przez badaczy tego obszaru przedstawione wcześniej. Firmę rodzinną  

w zalążku można zgodnie z podejściem Stena (2006) uznać za potencjalnie 

rodzinną. Klasyczne przedsiębiorstwo rodzinne znajduje swoje odbicie  

w propozycji matka i ojciec (Dyer, 2006). 
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Podsumowanie 

Najczęściej w badaniach polskich mamy do czynienia z firmami ro-

dzinnymi lub potencjalnie rodzinnymi, angażującymi rodzinę do pracy na 

rzecz rozwoju oraz z firmami rodzinnymi zarządzanymi jednoosobowo. 

Trudno znaleźć szczegółowe badania polskie dotyczące pozostałych rodza-

jów firm rodzinnych.  

Rozwiązanie tego problemu metodycznego można upatrywać w bada-

niach realizowanych przez Instytut Biznesu Rodzinnego w 2016 roku po-

zwalających na określenie liczebności przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce 

z uwzględnieniem kilku typologii
3
 w ramach programu europejskiego CO-

SME. 
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Streszczenie. W artykule poruszono problematykę dotyczącą rozwoju przedsię-

biorstw rodzinnych na obszarach wiejskich. Dokonano analizy przyczyn ich po-

wstawania, pełnionych funkcji, potrzeb wspierania oraz zaleceń dalszego funkcjo-
nowania. Na przykładzie trzech firm rodzinnych, działających na terenie rolniczej 

gminy z centralnej Polski, zobrazowano możliwości gospodarowania w warunkach 

wiejskich. Opisywane firmy osiągnęły sukces materialny, stworzyły nowe miejsca 

pracy, jednocześnie przyczyniły się do rozwoju miejscowości, w których prowadzą 

działalność. 

Wprowadzenie – sytuacja w rolnictwie jako przyczyna rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

Doświadczenia rozwoju gospodarczego na świecie jednoznacznie 

wskazują na malejące znaczenie rolnictwa w gospodarce mierzone odset-

kiem wartości dodanej tego sektora w PKB czy odsetkiem zatrudnionych  

w rolnictwie. Na skutek postępu technologicznego zwiększa się wydajność 

produkcji rolnej, następuje jej koncentracja i przestawienie na masową skalę. 

W krajach rozwiniętych udział produkcji i zatrudnienia w rolnictwie oscylu-
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je wokół 2%, wprowadzono także instrumenty ograniczające rozmiary pro-

dukcji.  

W Polsce niska wydajność rolnictwa ma swoje źródło w ukształtowanej 

w przeszłości rozdrobnionej strukturze gospodarstw rolnych oraz w ciągle 

nadmiernej liczbie zatrudnionych. Co prawda, po wstąpieniu do Unii Euro-

pejskiej polskie rolnictwo wykazuje malejący udział w PKB, w liczbie pra-

cujących, szybko zwiększając wydajność pracy (o około 50% w latach 

2004–2013), to nadal istnieje ogromny dystans dzielący krajowe rolnictwo 

od krajów rozwiniętych gospodarczo Europy Zachodniej oraz Stanów Zjed-

noczonych. Eksperci zwracają uwagę na konieczność konsolidacji gospo-

darstw rolnych, prowadzącą do zwiększenia udziału produkcji na masową 

skalę; zmniejszania odsetka zatrudnionych w produkcji rolnej; zwiększenia 

eksportu; pogłębienia specjalizacji w produktach niszowych o wysokiej na-

turalnej przewadze konkurencyjnej, np. unikatowe walory smakowe (Wyż-

nikiewicz, 2015). Sytuację polskiego rolnictwa na tle gospodarek wybranych 

krajów zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 1 

Polskie rolnictwo na tle wybranych krajów 

Kraj 

Udział wartości dodanej rolnic-
twa w PKB (%) 

Odsetek pracujących w rolnictwie 

2004 2013 2004 2012 

Wielka Brytania 0,9 0,7 1,0 1,0 

Niemcy 1,0 0,9 2,0 2,0 

Stany Zjednoczone 1,3 1,3 (2012) 2,0 2,0 (2010) 

Francja 2,0 1,7 4,0 3,0 

Włochy 2,6 2,3 4,0 4,0 

Czechy 2,5 2,6 4,0 3,0 

Polska 3,7 3,2 18,0 13,0 

Grecja 4,8 3,8 13,0 13,0 

Węgry 5,1 4,4 5,0 5,0 

Źródło: Bank Światowy, http://data.worldbank.org/indicator#topic-1. 

Konsekwencją przemian zachodzących w produkcji rolnej na polskiej 

wsi, umożliwiającą osiąganie dochodów oraz absorbcję wzrastających nad-

wyżek siły roboczej, jest rozwój na coraz większą skalę działalności poza-

rolniczej, prowadzonej w głównej mierze jako gospodarstw domowych  

w formie przedsiębiorstw rodzinnych (Jeżak, Popczyk, Winnicka-Popczyk, 

2004). Według danych GUS  w 2009 roku do rejestru REGON było wpisa-

nych 3,7 mln podmiotów gospodarki narodowej, z czego 935,3 tys. (25%) 

zarejestrowało działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. Jednocze-

śnie odnotowano prawie dwukrotnie (a może tylko dwukrotnie) niższy 

http://data.worldbank.org/indicator#topic-1
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wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców (63 na wsi, 121 w miastach). 

Przyjmując kryterium podziału administracyjnego – najwięcej podmio-

tów na obszarach wiejskich funkcjonuje w województwach: mazowieckim 

(13,3%), małopolskim i wielkopolskim (11,5%), najmniej natomiast w wo-

jewództwach: podlaskim (2,4%), lubuskim (2,6%) i warmińsko-mazurskim 

(3,2%). Najwyżej wskaźnik przedsiębiorczości kształtował się w wojewódz-

twach: zachodniopomorskim (85), pomorskim i śląskim (po 74), a najniżej  

w województwach lubelskim i podlaskim (po 47) oraz podkarpackim (49). 

Pod względem rodzaju prowadzonej na wsi działalności gospodarczej 

w 2009 roku największy udział stanowiły podmioty zajmujące się: handlem, 

naprawą pojazdów samochodowych, transportem, gospodarką magazynową, 

zakwaterowaniem i gastronomią, informacją i komunikacją oraz przemysłem 

i budownictwem. 

Struktura podmiotów gospodarki narodowej na obszarach wiejskich, 

według form prawnych, kształtowała się następująco (Obszary wiejskie, 

2011): osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (81,6%), spółki 

(8,7%), stowarzyszenia i organizacje społeczne (3,5%). To właśnie wśród 

przedsiębiorstw jednoosobowego właściciela oraz spółek należy w społecz-

ności wiejskiej w  ogromnej większości upatrywać przedsiębiorstw rodzin-

nych. Celem artykułu jest zatem wskazanie na najbardziej istotne problemy 

przedsiębiorczości rodzinnej na wsi (np. konieczność wspierania, rekomen-

dacje dla dalszej działalności, scenariusze rozwoju), jak również zaprezen-

towanie kilku przykładów wiejskich firm rodzinnych funkcjonujących  

w typowej gminie rolniczej Centralnej Polski. Z kolei teza artykułu zakłada, 

że wiejska przedsiębiorczość rodzinna, tworzona na bazie gospodarstw do-

mowych oraz gospodarstw rolnych, może wydatnie przyczynić się zarówno 

do poprawy sytuacji materialnej poszczególnych rodzin, jak i do widocznego 

postępu społeczno-ekonomicznego oraz cywilizacyjnego lokalnej społeczno-

ści.  

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej 

W założeniach budżetu UE na lata 2014–2020 rozwój i wsparcie ma-

łych i średnich przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw na obszarach wiej-

skich, stanowi absolutny priorytet. Nowe działania Unii Europejskiej mają 

wspomagać przedsiębiorczość, sprzyjać tworzeniu nowych miejsce pracy, 

dążąc do ograniczenia biurokracji, uproszczenia księgowości, poprawy do-

stępu do źródeł finansowania, zharmonizowania podatków od przedsię-

biorstw, skrócenia czasu niezbędnego do uzyskania odpowiednich zezwoleń 

i licencji.  
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Tabela 2 

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej 

Nazwa instytucji Oferowane formy wsparcia 

Agencja Restruktu-
ryzacj i Moderniza-
cji Rolnictwa 

dopłaty do kredytów i pożyczek na tworzenie nowych, pozarolni-

czych miejsc pracy  

Program Aktywiza-
cji Obszarów Wiej-
skich 

współfinansowany z kredytu Banku Światowego; działania w zakre-
sie rozwoju przedsiębiorczości i zwalczania bezrobocia na obszarach 

wiejskich przewidziane zostały w komponentach: „Mikropożyczki”, 
„Program Przekwalifikowań” i „Edukacja” 

Agencja Nierucho-
mości Rolnych 

linia kredytowa na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczo-
ści o charakterze pozarolniczym pod warunkiem zatrudnienia bezro-
botnych, byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych 
oraz członków ich rodzin, na terenach wiejskich lub w miastach do 
20 tys. mieszkańców; stypendia dla młodzieży z rodzin byłych pra-

cowników PGR przyznawane uczniom do czasu ukończenia przez 
nich nauki w publicznych szkołach średnich (ponadgimnazjalnych), 
kończących się maturą 

Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Pol-
skiej „Counterpart 
Fund” 

kredyty na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich tworzące nowe miejsca pracy dla bezrobotnych; 
mikrokredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach 
wiejskich; kredyty na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenach 
wiejskich w zakresie agroturystyki 

Fundacja Wspoma-
gania Wsi 

mikropożyczki dla wspierania istniejących i nowo powstałych małych 
przedsiębiorstw na terenach wiejskich; programy szkoleniowe w 
zakresie zarządzania małym przedsiębiorstwem, przygotowujące do 
prowadzenia działalności agroturystycznej; program wspomagania 
dla grup producentów; programy dla młodzieży 

Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa (FDPA) 

 usługi szkoleniowo-doradcze oraz mikropożyczki i dotacje inwesty-
cyjne; program polega na udzielaniu pożyczek na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej absolwentom lub przedsiębiorcom na tworzenie 
miejsc pracy 

Źródło: http://www.wodr.konskowola.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1 
68&Itemid=158. 

Dotąd przedsiębiorcy mieszkający na obszarze wsparcia mogli skorzy-

stać z pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007–2013. Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działal-

ności nierolniczej” przewidywało refundację w wysokości 50% poniesio-

nych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. Działanie 

312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” obejmowało firmy zatrud-

niające do 10 pracowników, których obrót lub bilans wynosiły poniżej 2 mln 

euro, niezależnie od formy prawnej, a także osoby, które prowadziły lub 

chciały uruchomić działalność gospodarczą, a kwota kosztów kwalifikowa-

nych projektu musiała przekraczać 20 tys. zł. Osoby ubiegające się o pomoc 

nie mogły podlegać przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników  
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w pełnym zakresie. Wysokość dofinansowania uzależniona była od liczby 

utworzonych w wyniku realizacji procesu miejsc pracy i przewidywała re-

fundację: 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych (jednak nie więcej 

niż 100 tys. zł) po utworzeniu co najmniej jednego miejsca pracy; 200 tys. 

zł, jeżeli zostały utworzone co najmniej dwa miejsca pracy, 300 tys. zł  

z chwilą utworzenia co najmniej trzy miejsc pracy (Targosz, 2014).  

Rekomendacje i zalecenia dla przedsiębiorczości wiejskiej  

Z uwagi na znaczne w dalszym ciągu różnice w warunkach prowadze-

nia biznesu między miastem a wsią przedsiębiorcy wiejscy, wśród których 

ogromny odsetek stanowią właściciele firm rodzinnych, jak również lokalne 

instytucje ich wspierania, potrzebują bardzo konkretnych rekomendacji, 

które stanowiłyby użyteczne i rzeczywiste wsparcie ich działalności. Najczę-

ściej proponuje się następujące zalecenia: 

– zwiększanie różnorodności przedsiębiorczości z uwzględnieniem jej 

lokalnych i regionalnych atutów (np. wynikających z położenia, ja-

kości środowiska przyrodniczego czy funkcji społeczno-

gospodarczych), 

– łączenie w dużej liczbie firm produkcji żywności z działalnością po-

zarolniczą, 

– indywidualizację oferty pomocy dla każdej z firm ze strony instytu-

cji wspierających, 

– utworzenie „instytucji pierwszego kontaktu” w celu uzyskania przez 

przedsiębiorcę podstawowych informacji, a następnie skierowania 

go do odpowiedniej instytucji specjalistycznej, 

– ułatwienie interpretacji i stosowania przepisów prawa oraz zwięk-

szenie zaufania przedsiębiorców do instytucji państwowych i samo-

rządowych, 

– dostosowanie niektórych przepisów do specyfiki mikroprzedsię-

biorstw działających na wsi, 

– odchodzenie od zasady refinansowania do zasady prefinansowania, 

co poprawi dostępność zewnętrznych środków finansowych dla 

większej liczby podmiotów gospodarczych, 

– rozszerzenie wykorzystania e-administracji (elektroniczne składanie 

dokumentów), co szczególnie w przypadku przedsiębiorstw wiej-

skich stanowi oszczędność czasu i nakładów, 

– priorytetowe działania administracji rządowej i samorządowej w za-

kresie infrastruktury teleinformatycznej na wsi, 

– stwarzanie zachęt organizacyjno-regulacyjnych skłaniających firmy 

do współpracy poziomej (Rozwój przedsiębiorczości…, 2014), 
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– propagowanie podjęcia internetowej sprzedaży żywności jako inno-

wacyjnej formy przedsiębiorczości rolników – rolnicy uzyskują z in-

ternetu informacje przydatne w gospodarstwie, kupują za jego po-

średnictwem narzędzia rolnicze i części zamienne do maszyn; mogą 

również rozpocząć sprzedaż, zakładając sklep internetowy na pod-

stawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestracji 

jako spółki handlowej w Krajowym Rejestrze Handlowym; podjęcie 

w internecie obrotu artykułami spożywczymi wymaga uzyskania 

zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej i/lub Inspekcji Weterynaryj-

nej (Targosz, 2014). 

Przedsiębiorczość w gminie wiejskiej (na przykładzie gminy Łowicz) 

Gmina Łowicz leży w szerokim pasie Niziny Środkowomazowieckiej, 

w północno wschodniej części województwa łódzkiego, w centrum powiatu 

łowickiego. Gmina otacza „pierścieniem” Miasto Łowicz – odrębną jednost-

kę samorządu terytorialnego, na terenie której zlokalizowany jest Urząd 

Gminy Łowicz. Obejmuje 27 miejscowości. Gminę zamieszkuje 7512 osób, 

co stanowi 9,13% ludności powiatu łowickiego (stan na 31.12.2008). Za-

gęszczenie wynosi 55,48 osób na km² (Charakterystyka gminy…). 
Gmina Łowicz ma charakter typowo rolniczy, występuje tam 10 974 ha 

użytków rolnych. Gleby w gminie Łowicz mają przewagę form bielicowych, 

które zalegają na glinach i piaskach, tylko miejscowo występują obszary 

typowo żwirowe i torfowe. Krajobraz ziemi łowickiej ożywiają spore kom-

pleksy leśne (9,3% ogółu powierzchni gminy) oraz urozmaica rzeka Bzura  

z licznymi dopływami (Charakterystyka gminy…). Miasto Łowicz stanowi 

zaplecze kulturalne i edukacyjne dla mieszkańców gminy. Sama gmina na-

tomiast słynie z nieprzeciętnej historii, pięknej przyrody i krajobrazu, kultu-

ry ludowej – znanej w kraju i zagranicą.  

Wśród gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa małe o po-

wierzchni 2–6 ha, stanowiące ponad połowę ogólnej liczby gospodarstw. 

Jednocześnie niski jest stopień specjalizacji gospodarstw, czego naturalną 

konsekwencją jest mała efektywność gospodarowania, ograniczony postęp 

technologiczny, słabnąca pozycja przetargowa rolników na rynku. Podsta-

wową barierę rozwoju w rolnictwie stanowi niedostatek kapitału, wynikają-

cy z ogólnie niskiej koniunktury w rolnictwie. Niezbędne są zatem prze-

kształcenia struktury agrarnej i dopływ innowacji w dziedzinie rolnictwa, co 

stanowi jednak dość długotrwały proces (Plan rozwoju…, 2006). 

Jednocześnie w tych warunkach od połowy lat dziewięćdziesiątych ob-

serwowany jest stały wzrost przedsiębiorczości. Na koniec 2014 roku  

w gminie działalność gospodarczą prowadziło ogółem 535 podmiotów go-
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spodarczych, w tym 485 jednostek prywatnych (446 osób fizycznych pro-

wadzących działalność gospodarczą, 38 spółek: 26 cywilnych, 12 handlo-

wych, spółdzielnia). Były to prawie wyłącznie podmioty mikro (do 9 pra-

cowników) – 96,8%, małe (do 49 pracowników) – 3% oraz jedna firma 

średniej wielkości. Struktura branżowa aktywności gospodarczej nie odbiega 

w zasadzie od wzorca krajowego.  

Tabela 3 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w gminie Łowicz według 

sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na koniec 2014 roku 

Sekcja PKD 
Liczba  

podmiotów 
Udział  

procentowy 

A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 47 10,5 

B. Przetwórstwo przemysłowe 42 9,4 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją  

2 0,4 

F. Budownictwo 64 14,3 

G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samo-
chodowych, włączając motocykle 

153 34,3 

H. Transport i gospodarka magazynowa 46 10,3 

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

12 2,7 

J. Informacja i komunikacja 10 2,2 

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8 1,8 

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4 0,9 

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 18 4,0 

N. Działalność w zakresie usług administrowania i dzia-
łalność wspierająca 

9 2,0 

P. Edukacja 6 1,3 

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 10 2,2 

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  5 1,1 

S. Pozostała działalność usługowa 10 2,2 

Ogółem 446 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Do głównych problemów w obrębie przedsiębiorczości na terenie wiej-

skiej gminy Łowicz zaliczyć można:    

– dominację małych firm w ogólnej liczbie podmiotów, 

– niedostatecznie wykształcony sektor usług, 

– małą liczbę inwestorów z zewnątrz, szczególnie zagranicznych, 

– rozdrobnienie gospodarstw, 

– brak alternatyw w aktywizacji zawodowej ludności wiejskiej poza 

rolnictwem (Plan rozwoju…, 2006). 
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Przekształcenie gospodarstwa rolnego w firmę produkcyjną 

Wzorcowym przykładem wiejskiej firmy rodzinnej w gminie Łowicz 

jest Uprawa Pieczarek – Gospodarstwo Rodzinne – Anna i Jacek Walcza-

kowie w Dąbkowicach Dolnych (Plan rozwoju…, 2009). Gospodarstwo  

o powierzchni 9,22 ha specjalizuje się w uprawie „drobnych” pieczarek na 

potrzeby przetwórstwa. Początki działalności były skromne – Jacek Wal-

czak, jeden z największych obecnie producentów w Polsce, zaczynał w 1989 

roku przeznaczając pod pieczarki ok. 80 m
2
 w budynku gospodarczym. 

Wcześniej, w 1985 roku, zaraz po maturze w technikum rolniczym, przejął 

gospodarstwo rolnicze od rodziców, typowe dla Centralnej Polski (10 ha 

pagórkowatej ziemi, pociętej na wąskie paski, kilka krów i świń i uprawa 

warzyw). Takie gospodarstwo nie rokowało dobrze na przyszłość, o doku-

pienie ziemi było trudno. Pomysł na produkcję pieczarek podpowiedziała 

siostra. Pierwsze lata działalności cechowały jednak same niepowodzenia, 

ciągle popełniany był jakiś błąd. Po kilku latach zaczęły się dochody, a roz-

wój firmy wspomagał solidny, stały odbiorca – Firma Bracia Urbanek, sku-

pująca od rolników pieczarki, stawiająca jednocześnie wysokie wymagania 

jakościowe. To mobilizowało do inwestowania w produkcję i podnoszenie 

jakości. I tak, Walczakowie stali się głównym dostawcą pieczarek dla 

Urbanków. W 2000 roku podjęto „życiową decyzję” o zaciągnięciu kredytu 

na ponad 2 mln zł. Decyzja okazała się bardzo mądra, umożliwiła wybudo-

wanie dużego, nowoczesnego obiektu, opatrzonego klimatyzacją i ogrzewa-

niem, w którym wszystko (oprócz zbioru grzybów) jest zautomatyzowane 

(Naszkowska, 2005). Dziś pieczarki uprawiane są w 16 halach, o łącznej 

powierzchni 5000 m
2
. Produkcja odbywa się w systemie całorocznym, opar-

ta jest na technologii tzw. drugiej fazy. Podłoże do uprawy dostarczane jest 

ze specjalistycznego zakładu w balotach, a następnie umieszczane na pół-

kach. Cykl produkcyjny, od momentu rozłożenia podłoża, trwa 8 tygodni,  

a przeciętny plon wynosi 22–25 kg z m
2
. Roczna produkcja wynosi około 

700 t, których odbiorcą jest firma eksportująca przetworzone pieczarki do 

wielu krajów świata. Przedsiębiorczość, profesjonalizm i ciężką pracę Wal-

czaków doceniono w środowisku branżowym. Zostali laureatami XIV edycji 

Konkursu Rolnik – Farmer Roku 2007 w kategorii gospodarstw rodzinnych 

do 50 ha. Otrzymali również tytuł Mistrza Województwa Łódzkiego Kon-

kursu Agroliga 2007 w kategorii Rolnicy. Jacek Walczak zasiada we wła-

dzach Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych, jest konsultantem  

i recenzentem projektów fachowych i naukowych z dziedziny produkcji 

pieczarek. Firma jest również znaczącym pracodawcą, w gospodarstwie 

znajduje zatrudnienie na stałe około 10 osób (Winnicka-Popczyk, 2015). 
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Podjęcie działalności handlowej 

Przykładem wiejskiej przedsiębiorczości rodzinnej są placówki handlu 

detalicznego. Lucyna i Marian Bejdowie prowadzą pod własnym szyldem 

sklep spożywczo-przemysłowy we wsi Ostrów od blisko 25 lat. Wcześniej 

pracowali w sklepie dla gminnej spółdzielni, ale w 1991 roku pojawiła się 

możliwość odkupienia biznesu, z której przedsiębiorcy skorzystali. U pod-

staw decyzji legły: pragnienie samodzielności oraz wpływu na wybór asor-

tymentu, jakości i terminu dostaw, znajomość rynku, w tym potrzeb klien-

tów. W bardzo dobrze zaopatrzonym sklepie z profesjonalną obsługą zaku-

pów dokonują mieszkańcy wszystkich okolicznych wsi, po niektóre towary 

przyjeżdżają klienci nawet z Łowicza. Bejdowie prowadzą również agencję 

Poczty Polskiej SA, co jest ogromną wygodą dla mieszkańców. Lucyna  

Bejda jest niekwestionowanym liderem opinii w społeczności, aktywnie 

działa w Radzie Sołeckiej, Kole Gospodyń Wiejskich, jest również współza-

łożycielką Stowarzyszenia Dolina Bobrówki, zajmującego się działalnością 

edukacyjną, kulturalną, sportową i rekreacyjną skierowaną głównie do dzieci  

i młodzieży z obszarów wiejskich w ramach wyrównywania szans rozwojo-

wych. Działania Stowarzyszenia aktywizują mieszkańców aż sześciu sąsia-

dujących wsi (Winnicka-Popczyk, 2015). 

Uruchomienie firmy usługowej 

Daniel Sałuda ze wsi Otolice nie wiąże swojej przyszłości z rolnic-

twem. Mieszkańcy znają go jako zaradnego, przedsiębiorczego młodego 

człowieka, otwartego na nowe przedsięwzięcia, pasjonującego się motoryza-

cją. Przedsiębiorca miał możliwość poznania, jak funkcjonuje mały biznes  

w krajach Unii Europejskiej, pracując kilka lat za granicą. Decyzja o otwar-

ciu własnej firmy Dar-Auto, zajmującej się konserwacją i naprawą samo-

chodów, została bardzo pozytywnie przyjęta w środowisku. Zakład ma wielu 

stałych klientów, którzy szybko przekonali się do solidności i jakości świad-

czonych usług. Działalność jedynego syna zdecydowanie wspierają rodzice, 

co również stanowi ważny czynnik rozwoju nowo powstałej firmy. W ostat-

nich latach w tej i okolicznych wsiach powstały liczne firmy usługowe: fry-

zjerskie, krawieckie, wymiany butli gazowych, transportowe, agroturystycz-

ne i inne (Winnicka-Popczyk, 2015). 

Podsumowanie  

Intensywny rozwój przedsiębiorczości rodzinnej na obszarach wiej-

skich stał się w Polsce faktem. Główne przyczyny tego zjawiska obejmują: 

– globalne tendencje w rolnictwie, 
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– zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce po 1989 roku, 

– konsekwencje przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, 

– migracje ludzi z miast, którzy przenoszą na obszary wiejskie swoje 

biznesy. 

Przedsiębiorczość wiejska umożliwia osiąganie dochodów przez 

mieszkańców, tworzy nowe miejsca pracy, pochłaniając nadwyżki siły robo-

czej, przyczynia się do postępu cywilizacyjnego obszarów wiejskich. To 

właśnie zachodzi w przypadku opisywanych w artykule firm, jednocześnie 

ich właściciele pełnią jeszcze jedną ważna rolę – są liderami opinii, kształtu-

ją postawy przedsiębiorcze, dają pozytywny przykład i zachęcają do działa-

nia ludzi z bliższego i dalszego sąsiedztwa.  
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Summary. The paper has to do with the opportunities of family business develop-
ment in rural areas. The author analyses the reasons for their establishment, func-

tions to play, explains the need to support them and formulates recommendations for 

their further succeeding. The three cases of family businesses, operating in the rural 

areas in the Łowicz commune, depict business models to apply in such conditions. 

The businesses have achieved financial success, created new jobs, contributed to the 

development of the location and region they operate in.  

Translated by Alicja Winnicka-Popczyk 
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Streszczenie. Coraz więcej firm zleca na zewnątrz zadania z zakresu finansów  

i rachunkowości z uwagi na uzyskiwane korzyści, wynikające z większej wydajno-

ści i skuteczności prowadzonych działań. Zlecanie funkcji finansowo-księgowych 
specjalistycznym firmom przynosi nie tylko oszczędności, ale daje możliwość do-

stępu do wiedzy i umiejętności wysoko wykwalifikowanych kadr. Obecnie obserwu-

je się coraz większy rozwój outsourcingu funkcji finansowo-księgowych. Przedsię-

biorstwa całkowicie wyprowadzają je na zewnątrz lub korzystają z części ich obsza-

rów. Celem artykułu jest przedstawienie efektów uzyskiwanych przez przedsiębior-

stwa sektora MSP województwa kujawsko-pomorskiego z korzystania z profesjo-

nalnych usług finansowo-księgowych. Przeprowadzone badania ujawniły, że najczę-

ściej obszar, w którym stosowany jest outsourcing funkcji finansowo-księgowych, 

dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w następnej kolejności, na równi – 

opracowywania i przygotowywania dokumentacji księgowej i sprawozdawczości 

finansowej. W wyniku powierzenia specjalistycznym firmom zadań z zakresu finan-

sów i rachunkowości przedsiębiorstwa uzyskują wiele korzyści w każdym obszarze 
swojej działalności. 
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Wprowadzenie 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę  

w gospodarce każdego kraju i jest wiele argumentów, zarówno jakościo-

wych, jak i ilościowych, potwierdzających tę opinię (Ignatiuk, 2011). Przed-

siębiorstwa te uważane są za stymulatora rozwoju gospodarki, a ich funkcjo-

nowanie stanowi przejaw zdrowej konkurencji oraz odzwierciedla przedsię-

biorczość społeczeństwa (Ignatiuk, 2011; Nieć, 2015).  Rola odgrywana 

przez te podmioty w gospodarce oraz na rynku pracy sprawia, że tworzenie 

warunków sprzyjających ich powstawaniu i rozwojowi leży w interesie spo-

łecznym (Chrościcka, Płachecki, Stasiowski, 2010). Znaczenie przedsię-

biorstw sektora MSP jest również istotne z uwagi na możliwość szybkiego 

reagowania na zmieniające się otoczenie (Ignatiuk, 2013). Zarówno o roz-

woju gospodarki całego kraju, jak i danego regionu w znacznym stopniu 

decyduje ilość i jakość podmiotów sektora MSP (Nieć, 2015). 

W Polsce większość firm działających na rynku stanowią mikro, małe  

i średnie przedsiębiorstwa, które generowały w 2012 roku 48,5% PKB (Ła-

piński, Nieć, Rzeźnik, Węcławska, 2015). Województwo kujawsko-

pomorskie nie wyróżnia się pod tym względem z reszty kraju. Większość 

firm działających na tym terenie to przedsiębiorstwa sektora MSP, które 

coraz częściej korzystają z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie finan-

sów i rachunkowości. Do udzielania przedsiębiorstwom skutecznego wspar-

cia potrzebna jest odpowiednia wiedza o ich kondycji i potrzebach, uwarun-

kowaniach w jakich funkcjonują, a także o instytucjach należących do ich 

otoczenia, które skutecznie będą wspierać ich działalność i przyczyniać się 

do ich rozwoju.   

Outsourcing funkcji finansowo-księgowych jest coraz częściej stoso-

wany przez przedsiębiorstwa różnej wielkości (Michael, 2015). Pozwala 

wykonywać pracę nie tylko wydajniej, ale też skuteczniej. Jedną z rozwojo-

wych tendencji w gospodarce światowej jest delegowanie funkcji, które nie 

są związane z podstawową działalnością firmy do dostawców usług outsour-

cingowych (Power, Desouza, Bonifazi, 2010; Raluca, 2015). Zlecając pracę 

wyspecjalizowanym firmom, przedsiębiorstwa korzystają z ich wiedzy  

i doświadczenia (Power i inni, 2010).   

Celem artykułu jest przedstawienie korzyści uzyskanych przez przed-

siębiorstwa sektora MSP ze zlecania funkcji finansowo-księgowych ze-

wnętrznym wyspecjalizowanym firmom. 



 Korzyści świadczenia usług finansowo-księgowych... 195 

 

 

Metodyka i przebieg procesu badawczego 

Cel opracowania został zrealizowany za pomocą następujących metod 

badawczych: studiów literaturowych, analizy aktów prawnych, badania an-

kietowego i wnioskowania. 

Badanie empiryczne, którego wyniki przedstawiono w artykule, było 

częścią szerszego badania ankietowego, przeprowadzonego przez autorkę. 

Przedstawione wyniki dotyczą części badania, w którym wzięli udział pra-

cownicy przedsiębiorstw, uczestniczący w szkoleniach i kursach specjali-

stycznych z finansów i rachunkowości organizowanych przez Oddział Okrę-

gowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Toruniu (od kwietnia do 

maja 2014 r.) – 153 osoby. Badanie realizowano metodą ankiety audytoryj-

nej. Kwestionariusz ankiety składał się z dwóch części – pierwsza zawierała 

9 pytań dotyczących podstawowych danych o firmach, w których pracowali 

respondenci biorący udział w badaniu, druga część zawierała zaś 10 pytań 

dotyczących zapotrzebowania tych przedsiębiorstw na usługi doradcze  

z zakresu finansów i rachunkowości. Kwestionariusz ankiety rozdano 

wszystkim uczestnikom szkoleń i kursów. Otrzymano 115 kwestionariuszy 

poprawnie  wypełnionych, co daje zwrotność łączną na poziomie 75,8%.  

Strukturę respondentów z uwzględnieniem rodzaju reprezentowanego 

przez nich przedsiębiorstwa przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Struktura respondentów reprezentujących poszczególne 

rodzaje przedsiębiorstw 

Wyszczególnienie Liczba % 

Mikroprzedsiębiorstwa 40 34,5 

Małe przedsiębiorstwa 29 25,0 

Średnie przedsiębiorstwa 38 32,8 

Duże przedsiębiorstwa 9 7,7 

Razem 116 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego 
badania ankietowego. 

Z analizy przedstawionej w tabeli 1 wynika, że 92,3% respondentów 

biorących udział w badaniu reprezentowało sektor MSP. 

Outsourcing usług finansowo-księgowych 

Pojęcie „outsourcing” oznacza zlecanie pracy, odpowiedzialności  

i uprawnień decyzyjnych zewnętrznej firmie (Power i in., 2010). Jest skró-

tem od angielskiego terminu „outside resource using”, czyli wykorzystywa-

nia zasobów zewnętrznych do realizacji własnych celów organizacji (Trocki, 
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2001; Zieliński, 2015). W Słowniku języka polskiego (2015) można znaleźć 

definicję outsourcing jako strategię zarządzania, która polega na zlecaniu 

wyspecjalizowanej zewnętrznej firmie wykonanie zadań, które nie są bezpo-

średnio związane z podstawowym profilem działalności firmy zlecającej.  

Do najbardziej popularnych zadań oddawanych w outsourcing zalicza 

się, m.in. (KPMG, 2015; Kuźma, 2015; Wojciechowski, 2015):  

– finanse i rachunkowość,  

– obsługę klienta, 

– administrację funkcji kadrowych,  

– obsługę płac, 

– zarządzanie danymi, 

– szkolenia,  

– wsparcie IT,  

– podatki, 

– zaopatrzenie. 

Z przedstawionych zadań oddawanych przez przedsiębiorstwa w outso-

urcing wynika, że większość z nich wchodzi w zakres usług finansowo-

księgowych.   

Wszystkie rodzaje przedsiębiorstw mogą korzystać z outsourcingu 

usług finansowo-księgowych. Wielkość firmy determinuje zaś zakres i ilość 

pracy, która ma być wykonana przez zewnętrzną firmę (Raluca, 2015). 

Przedsiębiorstwa należące do sektora MSP, ze względu na swoją wielkość, 

jak również konieczność pracy na rynku bardzo konkurencyjnym, są coraz 

bardziej zainteresowane przekazywaniem funkcji pobocznych wyspecjali-

zowanym firmom i koncentrowanie się na kluczowych kompetencjach (Po-

wer i in., 2010). W zależności od wielkości firmy mogą zdecydować się na 

jeden z trzech rodzajów outsourcingu funkcji finansowo-księgowych (Troc-

ki, 2001; Raluca, 2015): 

– outsourcing pojedynczych funkcji,  

– outsourcing funkcji powiązanych w formie procesów, 

– outsourcing obszarów funkcjonalnych. 

Do podstawowych korzyści uzyskiwanych z tego tytułu należą (Zieliń-

ski, 2015):  

– redukcja kosztów, 

– dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie,  

– specjalizacja pracy,  

– koncentracja na funkcjach biznesowych,  

– dostęp do specjalistycznej wiedzy.  

Oprócz korzyści wiążących się z przekazywaniem funkcji finansowo-

księgowym wyspecjalizowanym firmom również mogą wystąpić zagrożenia, 

do których można zaliczyć m.in. (Trocki, 2001): 
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– brak precyzyjnej i pełnej informacji o kosztach outsourcingu, 

– brak strategii i planów leżących u podstaw decyzji 

outsourcingowych, 

– brak prawidłowej i efektywnej komunikacji, 

– brak akceptacji i wsparcia części kierownictwa i pracowników, 

– niewłaściwy wybór firmy outsourcingowej, 

– nieprawidłowo prowadzone negocjacje, 

– źle sformułowana umowa, 

– brak restrukturyzacji towarzyszącej wydzieleniu funkcji. 

Funkcje dotyczące finansów i rachunkowości wchodzą w skład funkcji 

kierowniczych przedsiębiorstwa (Trocki, 2001), dlatego decyzja o ich prze-

kazaniu firmom zewnętrznym musi być dobrze przemyślana i przygotowana 

przez przedsiębiorstwo w celu maksymalizacji korzyści i zminimalizowaniu 

zagrożeń z tym związanych. 

Obszary usług finansowo-księgowych 

Zakres usług finansowo-księgowych wykonywanych przez wyspecjali-

zowane firmy może dotyczyć różnych obszarów organizacji rachunkowości 

w firmie. Organizacja rachunkowości w firmie dzieli się na dwie grupy: 

organizacja działu rachunkowości i organizacja procesu informacyjnego  

w przedsiębiorstwie (Kiziukiewicz, 2002; Judkowiak, 2011), natomiast te  

z kolei mogą wpływać w sposób bezpośredni lub pośredni na inne obszary 

działalności organizacji. Zakres usług finansowo-księgowych według obsza-

rów korzyści wskazanych przez respondentów przedstawiono w tabeli 2. 

Respondenci wskazali, że najwięcej korzyści ze zlecania wyspecjali-

zowanym firmom funkcji finansowo-księgowych dotyczyło organizacji pro-

cesu informacyjnego w przedsiębiorstwie (59,5%), w tym w szczególności 

ewidencji księgowej i sprawozdawczości (po 19,1%), w następnej kolejności 

– dokumentacji księgowej (13,7%).  Na drugim miejscu respondenci wska-

zali usługi dotyczące organizacji działu rachunkowości (26,8%), w tym za-

gadnień organizacyjnych związanych z działem księgowości (12,2%), a na-

stępnie doboru i przygotowania personelu (7,6%). Respondenci również 

wskazali na związek tych usług z innymi zagadnieniami, wpływającymi na 

działalność jednostki (13,7%).  
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Tabela 2 

Obszary korzyści usług finansowo-księgowych 

Obszary korzyści 

Mikro 
przedsię-
biorstwa 

Małe przed-
siębiorstwa 

Średnie 
przedsię-
biorstwa 

Razem 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

Organizacja działu rachunkowości 

Organizacja działu 
księgowości w jedno-
stce 

4 10,8 3 13,6 9 12,5 16 12,2 

26,8 
Wyposażenie tech-
niczne działu księ-
gowości 

3 8,1 1 4,5 5 6,9 9 7,0 

Dobór i przygotowa-

nie personelu 
4 10,8 1 4,5 5 6,9 10 7,6 

Organizacja procesu informacyjnego 

Dokumentacja księ-
gowa (rodzaje, wy-
stawianie, kontrola, 
obieg i przechowy-
wanie dokumentów) 

6 16,2 4 18,2 8 11,1 18 13,7 

59,5 
Ewidencja księgowa 8 21,6 6 27,5 11 15,3 25 19,1 

Inwentaryzacja  
i kontrola wewnętrzna 

3 8,1 1 4,5 6 8,3 10 7,6 

Sprawozdawczość 
(rodzaje, zasady 
sporządzania, bada-

nia, zatwierdzania) 

5 13,6 3 13,6 17 23,7 25 19,1 

Pozostałe zagadnienia 

Pozostałe zagadnie-
nia 

4 10,8 3 13,6 11 15,3 18 13,7 13,7 

Razem 37 100,0 22 100,0 72 100,0 131 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Korzyści z outsourcingu usług finansowo-księgowych 

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej zarządzający małymi 

przedsiębiorstwami korzystają z różnego rodzaju informacji. W celu spraw-

nego zarządzania powinni otrzymywać dobre jakościowo informacje w od-

powiednim czasie (Martyniuk-Kwiatkowska, 2009). Podstawowym źródłem 

informacji o sytuacji finansowej i majątkowej każdego przedsiębiorstwa jest 

system rachunkowości. Organizacja tego systemu ma wpływ na liczbę i ja-

kość informacji finansowych uzyskiwanych przez właścicieli i zarządzają-

cych przedsiębiorstwem (Martyniuk-Kwiatkowska, 2009). 
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Tabela 3 

Korzyści z outsourcingu funkcji finansowo-księgowych dotyczące procesu 

informacyjnego rachunkowości 

Rodzaje korzyści 

Mikro 
przedsię-
biorstwa 

Małe przed-
siębiorstwa 

Średnie 
przedsię-
biorstwa 

Razem 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

Ewidencja księgowa  

Plan kont dostosowany do 
potrzeb jednostki 

1 7,6 2 18,1 3 21,4 6 15,8 

Profesjonalne prowadzenie 
ksiąg rachunkowych przez 
wysoko wykwalifikowanych 
pracowników 

6 46,2 4 36,4 1 7,2 11 28,9 

Doradztwo i śledzenie przepi-
sów prawnych przez fachow-
ców z dziedziny rachunkowo-

ści i podatków 

6 46,2 5 45,5 7 50,0 18 47,4 

Żadne 0 0,0 0 0,0 3 21,4 3 7,9 

Spowodowały negatywne 
skutki 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Razem 13 100,0 11 100,0 14 100,0 38 100,0 

Sprawozdawczość (rodzaje, zasady sporządzania, badanie, zatwierdzanie) 

Szybkie uzyskiwanie informa-
cji  

1 9,1 1 16,7 4 13,8 6 13,0 

Uzyskiwanie informacji w róż-
nych przekrojach informacyj-
nych 

2 18,2 1 16,7 3 10,3 6 13,0 

Przygotowywanie niezbędnej 

sprawozdawczości na potrzeby 
wewnętrzne jednostki 

1 9,1 1 16,7 3 10,3 5 10,9 

Elastyczność tworzenia spra-
wozdawczości wewnętrznej 

0 0,0 0 0,0 2 7,0 2 4,4 

Potwierdzenie prawidłowości 
sporządzania i informacji za-
wartych w sprawozdaniu finan-

sowym  

6 54,5 2 33,2 11 38,0 19 41,3 

Uniknięcie błędów, kar i zwro-
tów otrzymanych dotacji 

1 9,1 1 16,7 3 10,3 5 10,9 

Żadne 0 0,0 0 0,0 3 10,3 3 6,5 

Spowodowały negatywne 
skutki 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Razem 11 100,0 6 100,0 29 100,0 46 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Tabela 4 

Korzyści z outsourcingu funkcji finansowo-księgowych dotyczące organizacji 

działu księgowości 

Rodzaje korzyści 

Mikro przedsię-
biorstwa 

Małe przedsię-
biorstwa 

Średnie przed-
siębiorstwa 

Razem 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

Organizacja działu księgowości w jednostce 
Prawidłowa lokaliza-

cja działu rachunko-

wości w jednostce  
0 0,0 0 0,0 2 11,8 2 6,9 

Informacje dla celów 

zarządczych uzyski-

wane są w odpo-

wiednim czasie 

1 16,7 1 16,7 2 11,8 4 13,8 

Zmniejszenie liczby 

błędów związanych 

ze sporządzaniem 

dokumentów księ-

gowych 

1 16,7 1 16,7 4 23,4 6 20,7 

Efektywniejsze 

wykorzystanie pracy 

poszczególnych 

pracowników 

0 0,0 1 16,7 2 11,8 3 10,3 

Lepsza organizacji 

pracy 
1 16,7 1 16,7 3 17,6 5 17,2 

Zmniejszenie kosz-

tów działu rachun-

kowości 

1 16,7 1 16,6 1 5,9 3 10,3 

Zoptymalizowanie 

obiegu dokumentów 

księgowych 

1 16,6 1 16,6 2 11,8 4 13,8 

Żadne 1 16,6 0 0,0 1 5,9 2 7,0 
Spowodowały nega-

tywne skutki 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Razem 6 100,0 6 100,0 17 100,0 29 100,0 

Dobór i przygotowania personelu 
Zatrudnienie pra-

cowników o odpo-

wiednich kwalifika-

cjach zawodowych 

2 28,6 0 0,0 3 42,8 5 33,3 

Zbudowanie stałego 

zespołu pracowników 
2 28,6 1 100,0 2 28,6 5 33,3 

Odpowiedni zakres 

czynności dla pra-

cowników 

3 42,8 0 0,0 2 28,6 5 33,4 

Żadne 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Spowodowały nega-

tywne skutki  
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Razem 7 100,0 1 100,0 7 100,0 15 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 



 Korzyści świadczenia usług finansowo-księgowych... 201 

 

 

Korzyści uzyskiwane z outsourcingu funkcji finansowo-księgowych  

w przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące pro-

cesu informacyjnego organizacji przedstawiono w tabeli 3
1
. 

W obszarze dotyczącym ewidencji księgowej respondenci najczęściej 

wskazują na występowanie korzyści dotyczących doradztwa oraz śledzenia 

przepisów podatkowych i rachunkowych przez fachowców (47,4), w drugiej 

kolejności z tytułu profesjonalnego prowadzenie ksiąg rachunkowych przez 

wysoko wykwalifikowanych specjalistów (28,9%), a następnie korzyści 

dotyczące profesjonalnego, opracowania dostosowanego do potrzeb infor-

macyjnych jednostki zakładowego planu kont (15,8%). W obszarze organi-

zacji procesu informacyjnego dotyczącego sprawozdawczości, respondenci 

najczęściej wskazywali na korzyści dotyczące potwierdzania prawidłowości 

sporządzania i informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym (41,31%), 

w następnej kolejności na równi – na korzyści dotyczące szybkości uzyski-

wania informacji oraz  uzyskiwanie informacji w różnych przekrojach in-

formacyjnych (po 13%).  

Pomiędzy organizacją procesu informacyjnego i organizacją działu ra-

chunkowości zachodzą różne powiązania i uwarunkowania. Dział rachun-

kowości powinien być tak zorganizowany, żeby wykonywane w nim zadania 

były wykonywane rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco (Ustawa  

o rachunkowości, 1994). Organizacja działu rachunkowości jest uzależniona 

przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa. Prowadzenie rachunkowo-

ści niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa może być zlecane podmiotom 

zewnętrznym, przy czym zakres prac w przedsiębiorstwach sektora MSP 

będzie inny niż w przedsiębiorstwach dużych.   

Korzyści uzyskiwane przez przedsiębiorstwa sektora MSP dotyczące 

organizacji działu księgowości przedstawiono w tabeli 4
2
. 

Korzyści uzyskiwane przez podmioty dotyczyły najczęściej dwóch ob-

szarów – organizacji pracy w dziale/komórce księgowości oraz doboru  

i przygotowania personelu. W pierwszym z tych obszarów respondenci 

wskazywali najczęściej na korzyść polegającą na zmniejszeniu liczby błę-

dów związanych ze sporządzaniem dokumentów księgowych w firmie 

(20,7%), w następnej kolejności lepszą organizację pracy działu księgowości 

(17,2%) i na równi uzyskiwaniu w odpowiednim czasie informacji dla celów 

zarządczych oraz zoptymalizowanie obiegu dokumentów (po 13,8%).  

W drugim obszarze wskazano na równi na trzy korzyści: zatrudnianie pra-

                                                
1 Ze względu na ograniczoną objętość tego opracowania, ograniczono się jedynie do dwóch 
obszarów korzyści procesu informacyjnego rachunkowości. 
2 Ze względu na ograniczoną objętość tego opracowania, ograniczono się jedynie do dwóch 
obszarów korzyści organizacji działu rachunkowości. 
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cowników z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowych, zbudowanie stałe-

go zespołu i odpowiedni zakres czynności dla pracowników (po 33,3%). 

Efekty powierzenia specjalistycznym firmom usług finansowo-

księgowych kojarzone są przede wszystkim z organizacją działu i procesu 

informacyjnego w jednostce, co wpływa bezpośrednio lub pośrednio na 

wszystkie działania przedsiębiorstwa i na funkcjonowanie, rozwój i ograni-

czenie ryzyka jego działalności. Korzyści uzyskiwane z outsourcingu funkcji 

finansowo-księgowych dla pozostałych zagadnień związanych z działalno-

ścią jednostki wskazane przez respondentów przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5 

Pozostałe korzyści z outsourcingu funkcji finansowo-księgowych  

Rodzaje korzyści 

Mikro przed-
siębiorstwa 

Małe przedsię-
biorstwa 

Średnie przed-
siębiorstwa 

Razem 

liczba % liczba % liczba % liczba % 

Uniknięcie błędów w 
tworzeniu, przekształ-
ceniu, likwidacji 
jednostki 

1 16,7 0 0,0 3 27,3 4 19,0 

Pozyskanie nowych 
źródeł finansowania 

2 33,3 1 25,0 6 54,5 9 42,9 

Pozyskanie nowych 
inwestorów 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Pozyskanie nowych 
klientów 

2 33,3 3 75,0 1 9,1 6 28,6 

Żadne 1 16,7 0 0,0 1 9,1 2 9,5 

Spowodowały nega-

tywne skutki 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Razem 6 100,0 4 100,0 11 100,0 21 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Na podstawie danych w tabeli 5 można zaobserwować, że najczęściej 

wskazywana przez respondentów korzyść dotyczy pozyskiwania nowych 

źródeł finansowania (42,9%), w następnej kolejności – pozyskiwania no-

wych klientów (28,6%) oraz unikania błędów w tworzeniu, przekształcaniu  

i likwidacji przedsiębiorstw (19,0%). 

Podsumowanie 

Usługi finansowo-księgowe zapewniają małym przedsiębiorstwom 

właściwe doradztwo oraz profesjonalne wsparcie. Właściciele firm potrzebu-

ją specjalistów, którzy im doradzą i wspomogą w prowadzeniu działalności 

gospodarczej. Wyniki badania przeprowadzone w województwie kujawsko-

pomorskim wykazały, że korzystanie z outsourcingu funkcji finansowo-
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księgowych przynosi wiele korzyści w każdym obszarze organizacji rachun-

kowości i działalności przedsiębiorstw. Zaledwie 10% respondentów wska-

zało, że korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm w zakresie finansów  

i rachunkowości nie przynosi żadnych korzyści, natomiast nikt nie wskazał 

na negatywne skutki korzystania z tych usług.  

Zarówno więc przedsiębiorstwa sektora MSP, jak i specjaliści z dzie-

dziny finansów i rachunkowości powinni być zainteresowani coraz szerszą 

współpracą. Ich aktywne zaangażowanie w działania tego sektora może 

przyczynić się do zmniejszenia ryzyka działalności tych firm i zmniejszenia 

wysokiego poziomu likwidacji i upadłości małych i średnich przedsiębiorstw 

zarówno w skali kraju, jak i w poszczególnych regionach.  
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Benefits from the Use of Financial and Accounting Services the SMEs Sector  

of the Kujawsko-Pomorskie 

Keywords: accounting services, financial services, outsourcing, small and medium 

enterprises 

Summary. An increasing number of companies outsource their financial and ac-
counting tasks with a view to obtaining the benefits resulting from achieving  

a greater efficiency and effectiveness of operations. Contracting out financial and 

accounting functions to specialist companies brings not only cost savings, but gives 

access to the knowledge and skills of highly qualified personnel. At present, an 

increasing development of the outsourcing of financial and accounting functions can 

be observed. Companies outsource these functions fully or use some of selected 
areas only. The objective of the article is to present the results obtained by compa-

nies of the SMEs sector in the kujawsko-pomorskie province from the use of profes-

sional financial and accounting services. The research conducted found that the most 

common area used in the outsourcing of financial and accounting functions is book-

keeping. Planning and preparation of accounting records and financial reporting are 

on a par with bookkeeping. As a result of entrusting tasks to specialist companies in 

the field of finance and accounting, businesses gain a number of benefits in every 

area of its operations. 
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Streszczenie. Celem badań jest określenie stopnia przeżywalności nowo powstałych 
przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003–2014 ze szczególnym uwzględnieniem 

uwarunkowań branżowych wraz z charakterystyką źródeł finansowania fazy starto-

wej przedsiębiorstw. Badania empiryczne oparto ma danych GUS opublikowanych 

w opracowaniu Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe pol-

skich przedsiębiorstw. Analizie poddano liczbę nowo rejestrowanych przedsię-

biorstw, liczbę przedsiębiorstw aktywnych w roku kolejnym po rejestracji, wskaźnik 

przeżywalności, sposób powstania nowych podmiotów gospodarczych oraz struktu-

rę finansowania podejmowanej działalności gospodarczej. Wyniki potwierdzają, że 

przeżywalność nowo powstających przedsiębiorstw wykazuje tendencję wzrostową. 
Głównym źródłem finansowania podejmowanej działalności gospodarczej jest kapi-

tał własny. Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów 

bankowych i pożyczek od rodziny lub znajomych miało niewielkie znaczenie  

w strukturze finansowania. 
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Wprowadzenie 

Powstanie przedsiębiorstwa jest wieloetapowym procesem. Rozpoczy-

na się od pomysłu na sukces rynkowy, poprzez określenie uwarunkowań 

prowadzenia działalności gospodarczej, sformułowanie celów funkcjonowa-

nia przedsiębiorstwa, aż do formalnej rejestracji nowo utworzonego podmio-

tu. Na tym etapie istnieje konieczność zaplanowania wielu aspektów funk-

cjonowania nowego podmiotu – w ramach tworzonej koncepcji działalności, 

która w kolejnym etapie wejdzie w proces wdrożenia. Dotyczy to między 

innymi wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa, źródeł fi-

nansowania działalności, strategii rynkowej podmiotu, lokalizacji. J. Wasil-

czuk (2005) określa tę fazę jako przedzałożycielską; B. Mikołajczak (2007) 

jako zalążkową. A. Bielawska (2005) nazywa ją etapem informacji i orienta-

cji, w którym przedsiębiorca ocenia szanse w kontekście potencjalnych ko-

rzyści oraz ryzyko związane w podejmowaną działalnością. Po zarejestro-

waniu przedsiębiorstwa, następuje faza startowa, której przebieg może być 

różnorodny – zgodny z założonym, prowadzący do sukcesu rynkowego lub 

odwrotny – prowadzący do upadku. M. Matejun (2011), pisząc o modelach 

metamorficznych przedsiębiorstw (tzw. fazowych modelach cyklu życia 

organizacji) wskazuje, że ich identyfikacja sprzyja możliwościom przewi-

dzenia dalszych zdarzeń, tym samym również określeniu, czy przedsiębior-

stwo przetrwa. Autor podkreśla także, że faza startowa jako etap cyklu życia 

organizacji, w ramach którego podejmuje się decyzję o profilu działalności, 

celach działalności operacyjnej, strategii działania, może mieć znaczenie dla 

dalszej działalności przedsiębiorstwa, w tym również może przesądzać  

o jego niepowodzeniu. Badania, których wyniki prezentowane są w literatu-

rze potwierdzają wysoką korelację między „narodzinami” i „śmiercią” 

przedsiębiorstw (wejściem na rynek i wyjściem z rynku) (Dunne, Roberts, 

Samuelson, 1988; Brown, Lambert, 2013). Wyjaśnień może dostarczyć kon-

cepcja twórczej destrukcji J. Schumpetera (2009). Warunki gospodarowania, 

dynamicznie zmieniające się otoczenie oraz zmienność preferencji, wpływa-

jące na nietrwałość przewagi strategicznej oraz niepewność sukcesu rynko-

wego, prowadzą do naturalnej eliminacji przedsiębiorstw, które nie dążą do 

rozwoju. Są wypierane przez nowo powstałe lub istniejące podmioty, które 

charakteryzuje przedsiębiorczość i innowacja. W literaturze toczy się dysku-

sja nad czynnikami determinującymi sukces/porażkę przedsiębiorstw.  

W. Gartner (1985) wyróżnia: indywidualne zdolności przedsiębiorcy, dzia-

łania i procesy nakierowane na założenie przedsiębiorstwa, rodzaj przedsię-

biorstwa, otoczenie przedsiębiorstwa. Z.J. Acs, C. Armington, T. Zhang 

(2007) wskazują na trzy kategorie czynników: odnoszące się do przedsię-

biorstwa, wynikające z otoczenia gospodarczego oraz specyficzne czynniki 
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związane z lokalizacją. A. Bielawska (2005) podkreśla,że istotną barierą dla 

nowo powstałych przedsiębiorstw jest ograniczony dostęp do kapitału ze 

źródeł zewnętrznych w kontekście ich wysokiego zapotrzebowania na roz-

wój potencjału rynkowego, szczególnie innowacji, jak również nie sprzyja 

rozwiązywaniu problemów z płynnością finansową, charakterystycznych dla 

fazy startowej przedsiębiorstwa (Huyghebaert, Gaeremynck, Roodhooft, 

Van de Gucht, 2000). 

Celem badań, których wyniki zaprezentowano w artykule, jest określe-

nie stopnia przeżywalności nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce  

w latach 2003–2014 ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań bran-

żowych wraz z charakterystyką źródeł finansowania fazy startowej przedsię-

biorstw. 

Źródła danych i metodyka badania 

Badania empiryczne oparto na danych GUS opublikowanych w opra-

cowaniu Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe pol-

skich przedsiębiorstw. Zakres podmiotowy badań obejmuje podmioty małe 

(w tym mikroprzedsiębiorstwa) w latach 2003–2014. Analizie poddano licz-

bę nowo rejestrowanych przedsiębiorstw, liczbę przedsiębiorstw aktywnych 

w roku kolejnym po rejestracji, wskaźnik przeżywalności, sposób powstania 

nowych podmiotów gospodarczych oraz strukturę finansowania podejmo-

wanej działalności gospodarczej. W publikacji dane statystyczne zaprezen-

towano w podziale przedsiębiorstw według podstawowego rodzaju działal-

ności prowadzonej przez przedsiębiorstwa. W nawiązaniu do Polskiej Klasy-

fikacji Działalności (PKD 2004) wyróżniono dziesięć obszarów: przemysł 

(sekcje C, D, E), budownictwo (sekcja F), handel (sekcja G), hotele i restau-

racje (sekcja H), transport (sekcja I), pośrednictwo finansowe (sekcja J), 

obsługa nieruchomości i firm (sekcja K), edukacja (sekcja M), ochrona 

zdrowia (sekcja N) oraz pozostała działalność usługowa (sekcja O).  

Wyniki badań 

W badanym okresie w Polsce wzrosła liczba nowo zakładanych przed-

siębiorstw ze 176 tys. w 2003 roku do 268 tys. w 2013 roku (34,10%). 

Zwiększeniu uległa również liczba podmiotów aktywnych – ze 113 tys.  

w 2004 roku do 198 tys. w 2014 roku (42,65%). Nowo rejestrowanych 

przedsiębiorstw powstawało średniorocznie 251 tys., podczas gdy przedsię-

biorstw aktywnych było 182 tys. Dysproporcja pomiędzy liczbą przedsię-

biorstw zarejestrowanych i biorących czynny udział w obrocie gospodar-

czym stanowiła przeciętnie 69 tys., co oznacza, że około 30% nowo powsta-

łych podmiotów nie przetrwała pierwszego roku działalności. Od kilku lat 
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utrzymuje się tendencja wzrostu przeżywalności pierwszego roku nowo po-

wstałych przedsiębiorstw. Wartość wskaźnika przeżywalności przedsię-

biorstw po pierwszym roku działalności od 2004 roku sukcesywnie wzrasta-

ła – w stosunku do 2014 roku o 9,57 p.p. (rys. 1). Najwyższe wartości 

wskaźnika przeżywalności odnotowuje się po 2009 roku (ponad 76%).  

 

Rysunek 1. Liczba i wskaźnik przeżycia nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce 

w latach 2003–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Warunki powstania i działania oraz perspektywy 
rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014) GUS, Warszawa. 

Wskaźnik przeżycia wykazuje silny związek z formą prawną przedsię-

biorstwa i zatrudnieniem. Stabilniejsze były przedsiębiorstwa zakładane 

przez osoby prawne, których wskaźnik przeżywalności w analizowanym 

okresie wyniósł przeciętnie 79,38%, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw 

zakładanych przez osoby fizyczne (71,29%) (rys. 2). Znacznie częściej 

pierwszy rok działalności przeżywają również podmioty, które od początku 

zatrudniają pracowników najemnych (76,77%) niż jednostki, w których pra-

cowali jedynie właściciele oraz członkowie ich rodzin (70,64%). Wartość 

wskaźnika przeżywalności w 2014 roku w porównaniu do 2004 roku uległa 

zwiększeniu wśród przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne 

oraz zatrudniające pracowników i bez pracowników najemnych odpowied-
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nio o 9,71 p.p., 10,80 p.p. i 10,60 p.p., w przeciwieństwie do jednostek za-

kładanych przez osoby prawne, których wskaźnik przeżycia zmniejszył się  

o 1,16 p.p.  

 

Rysunek 2. Wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004–2014  

(w %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Warunki powstania i działania oraz perspektywy 
rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014) GUS, Warszawa. 

W analizowanym okresie największe szanse przeżycia pierwszego roku 

miały podmioty z obszaru ochrony zdrowia, obsługi nieruchomości i firm 

oraz pozostałej działalności usługowej. W przedsiębiorstwach tych wskaźni-

ki przeżycia ukształtowały się powyżej przeciętnej i wyniosły odpowiednio 

81,6%, 75,8% i 75,3%. Powyżej przeciętnej ukształtowały się również 

wskaźniki przeżycia przedsiębiorstw przemysłowych (74,2%) oraz działają-

cych w obszarze edukacji (72,9%)
1
. Najniższy wskaźnik przeżycia charakte-

ryzował przedsiębiorstwa pośrednictwa finansowego (62,6%) oraz hotelar-

stwa i gastronomii (63,9%). We wszystkich branżach, z wyjątkiem hotelar-

stwa i gastronomii oraz transportu, w latach 2004–2014 odnotowano wzrost 

wskaźników przeżycia. Największa poprawa nastąpiła w przedsiębiorstwach 

z obszaru obsługi nieruchomości i firm (wzrost o 17,4 p.p.) oraz pozostałej 

działalności usługowej (wzrost o 15,9 p.p.). W przedsiębiorstwach z zakresu 

                                                             
1 B.D. Philips i B.A. Kirchhoff (1989) wskazują, iż najwyższy wskaźnik przeżycia w USA 
charakteryzuje przedsiębiorstwa przemysłowe (46,9%), a najniższy – przedsiębiorstwa bu-
dowlane (35,3%). Jednocześnie zauważają, iż im szybciej przedsiębiorstwo wejdzie w fazę 
rozwoju, tym, bardziej rośnie prawdopodobieństwo przetrwania na rynku. 
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hotelarstwa i gastronomii oraz transportu wskaźniki przeżywalności pierw-

szego roku uległy zmniejszeniu odpowiednio o 1,9 p.p. i 6,4 p.p. 

Tabela 1 

Przeżywalność przedsiębiorstw według branż w latach 2004–2014  

(wskaźnik przeżycia w %) 

Wyszczególnie-
nie 

Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przemysł  70,5 68,9 72,3 64,0 75,4 80,7 71,7 81,1 83,0 72,7 75,4 

Budownictwo 67,2 59,0 64,4 65,1 68,7 78,2 82,5 78,8 77,2 72,7 68,8 

Handel 62,1 58,9 67,5 68,8 67,3 71,7 72,3 73,9 69,7 76,9 73,6 

Hotel i restaura-
cje 60,1 54,7 61,7 66,1 61,3 75,5 67,3 73,1 63,0 61,9 58,2 

Transport 67,4 65,3 66,8 69,3 74,0 76,3 72,5 74,0 80,0 79,4 61,0 

Pośrednictwo 
finansowe – 56,2 63,0 53,1 56,9 63,5 72,7 69,0 70,1 63,3 57,9 

Obsługa nieru-
chomości i firm 67,4 65,8 65,3 69,3 78,5 82,3 80,2 86,2 74,0 80,3 84,8 

Edukacja – 57,0 80,6 68,4 75,4 77,0 78,3 78,6 69,6 84,3 60,3 

Ochrona zdro-
wia – 79,1 80,8 77,0 81,8 85,9 87,5 85,6 74,2 75,6 88,1 

Pozostała dzia-
łalność usługo-

wa – 67,4 70,5 52,9 69,2 74,5 84,9 78,1 85,8 86,2 83,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Warunki powstania i działania oraz perspektywy 
rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014) GUS, Warszawa. 

Wśród nowo rejestrowanych przedsiębiorstw w analizowanym okresie 

zdecydowana większość to jednostki całkowicie nowe. Przeciętnie odsetek 

nowo powstałych przedsiębiorstw wyniósł 96% (tab. 2). Pozostałą część 

stanowiły przedsiębiorstwa powstałe w drodze przekształceń. Niemal  

w każdym roku najwięcej jednostek powstało w branży budowlanej. Odsetek 

nowo powstałych przedsiębiorstw budowlanych był zdecydowanie wyższy 

od przeciętnej dla ogółu przedsiębiorstw i wyniósł 98,6%. Wysokim odset-

kiem nowo powstałych przedsiębiorstw charakteryzowały się również pod-

mioty związane z ochroną zdrowia (98,3%). Jedynie wśród przedsiębiorstw 

przemysłowych oraz działających w handlu, hotelarstwie i gastronomii, ob-

słudze nieruchomości i firm, a także w pozostałej działalności usługowej 

odsetek ten był niższy od przeciętnej. Najmniej nowych przedsiębiorstw 

zakładano w obszarze hotelarstwa i gastronomii (90,3%). 



 Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw... 211 

 

Tabela 2 

Nowo powstałe przedsiębiorstwa według branż w latach 2004–2014 (w %) 

Wyszczególnie-
nie 

Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przemysł  91,9 89,5 91,5 88,1 93,1 94,4 94,4 97,0 94,9 96,1 95,3 

Budownictwo 95,3 98,2 97,6 98,2 99,3 98,7 99,0 99,8 99,9 99,2 99,8 

Handel 92,7 89,6 91,4 93,0 95,4 98,4 95,0 95,0 96,2 95,3 95,0 

Hotel i restaura-
cje 

85,2 85,5 90,2 86,5 92,6 89,7 95,9 86,9 96,2 94,8 89,4 

Transport 94,6 98,9 96,7 97,4 96,1 97,2 99,9 96,6 99,6 97,9 98,6 

Pośrednictwo 
finansowe 

– 95,7 96,7 97,0 99,1 96,4 96,4 99,9 98,4 97,1 99,9 

Obsługa nieru-
chomości i firm 

94,5 96,6 97,4 97,2 98,2 95,3 92,8 89,5 95,0 98,0 96,6 

Edukacja – 97,2 99,3 95,7 97,5 99,5 99,8 97,9 99,7 96,6 95,3 

Ochrona zdro-
wia 

– 96,6 99,4 98,2 97,8 96,2 99,0 99,8 99,4 97,6 98,9 

Pozostała dzia-
łalność usługo-
wa 

– 95,0 91,0 95,9 97,7 97,0 96,3 100,0 92,3 95,5 95,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Warunki powstania i działania oraz perspektywy 
rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014) GUS, Warszawa. 

W strukturze finansowania nowej działalności przeważają środki wła-

sne. Przeciętny poziom samofinansowania działalności w latach 2004–2014 

wyniósł 81,05%. Udział pożyczek od rodziny lub znajomych oraz kredytów 

bankowych wyniósł odpowiednio 4,06% i 4,02% (rys. 3). Znaczenie wymie-

nionych źródeł finansowania w analizowanym okresie zmalało łącznie  

o 5,20%, w tym w zdecydowanej większości (4,20%) zmniejszyło się zna-

czenie pożyczek od rodziny lub znajomych jako źródła finansowania dzia-

łalności. Jednocześnie sukcesywnie wzrastało znaczenie innych form finan-

sowania. Ich udział w strukturze finansowania nowo powstałych przedsię-

biorstw zwiększył się z 1,90% w 2004 roku do 15,50% w 2014 roku (wzrost 

o 8,97 p.p.). 
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Rysunek 3. Struktura finansowania podejmowanej działalności gospodarczej  

w latach 2004–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Warunki powstania i działania oraz perspektywy 
rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014) GUS, Warszawa. 

Największy udział środków własnych wykorzystywanych do finanso-

wania podejmowanej działalności gospodarczej charakterystyczny był dla 

podmiotów w obszarze ochrony zdrowia, obsługi nieruchomości i firmy oraz 

pośrednictwa finansowego. Przeciętny ich udział w strukturze finansowania 

wyniósł odpowiednio 90,7%, 88,9% i 88%. W najmniejszym stopniu środki 

własne na rozpoczęcie działalności wykorzystywano w jednostkach z zakre-

su pozostałej działalności usługowej (71,1%) (tab. 3). W latach 2004–2014 

udział środków własnych w finansowaniu nowej działalności sukcesywnie 

malał we wszystkich branżach z wyjątkiem transportu i pośrednictwa finan-

sowego, w których odnotowano jego wzrost odpowiednio o 0,7 p.p. i 5,5 p.p. 
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Tabela 3 

Wykorzystanie środków własnych do finansowania podejmowanej działalności 

gospodarczej według branż w latach 2004–2014  

(wskaźnik udziału w strukturze źródeł finansowania w %) 

Wyszczególnie-
nie 

Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przemysł  86,7 86,6 85,8 81,9 26,0 82,1 81,3 77,5 88,8 77,7 77,6 

Budownictwo 92,6 85,7 84,2 86,7 66,3 74,0 70,0 67,4 87,6 87,9 72,8 

Handel 85,9 82,3 80,7 81,1 60,8 77,7 76,1 74,2 85,6 84,8 83,7 

Hotel i restaura-
cje 

90,4 92,9 79,2 82,2 59,9 84,6 81,4 72,5 84,6 73,5 69,4 

Transport 86,6 84,1 80,6 79,7 62,0 75,2 75,2 76,9 90,5 81,5 87,3 

Pośrednictwo 
finansowe 

– 89,3 77,0 83,8 84,3 82,9 84,8 90,4 93,1 99,9 94,8 

Obsługa nieru-
chomości i firm 

95,6 92,3 92,5 92,7 77,6 89,6 79,6 88,3 87,4 89,3 93,4 

Edukacja – 86,1 91,6 92,9 64,6 81,1 71,3 71,6 85,2 86,1 82,2 

Ochrona zdro-
wia 

– 93,4 90,8 92,2 84,1 95,5 92,4 93,5 90,3 82,5 91,9 

Pozostała dzia-
łalność usługo-
wa 

– 84,1 75,5 76,6 51,0 76,5 70,9 74,6 67,4 67,3 67,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Warunki powstania i działania oraz perspektywy 
rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014) GUS, Warszawa. 

W badanym okresie pożyczki od rodziny lub znajomych były najczę-

ściej zaciągane przez podmioty zajmujące się handlem, transportem oraz 

pozostałą działalnością usługową. Przeciętny ich udział w strukturze finan-

sowania wyniósł odpowiednio 6,3%, 6,0% i 5,6%. Pożyczki od rodziny lub 

znajomych, jako źródło finansowania podejmowanej działalności, miały 

niewielkie znaczenie w przedsiębiorstwach z obszaru edukacji (2,1%) oraz 

obsługi nieruchomości i firm (2,2%). Udział pożyczek od rodziny lub zna-

jomych w strukturze finansowania sukcesywnie malał we wszystkich bran-

żach z wyjątkiem transportu, w którym odnotowano jego wzrost o 5,1 p.p. 

Największy spadek udziału pożyczek od rodziny lub znajomych w strukturze 

finansowania nowych przedsiębiorstw odnotowano w obszarach handel (6,6 

p.p.) oraz pozostała działalność usługowa (6,5 p.p.). 

 

 

 



214 Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska 

 

Tabela 4 

Wykorzystanie pożyczki od rodziny lub znajomych do finansowania podejmowanej 

działalności gospodarczej według branż w latach 2004–2014  

(wskaźnik udziału w strukturze źródeł finansowania w %) 

Wyszczególnie-
nie 

Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przemysł  5,8 4,2 6,4 5,0 8,2 2,5 0,9 0,3 0,3 0,9 0,6 

Budownictwo 4,5 2,4 4,5 2,7 7,2 3,3 0,4 1,9 2,2 1,0 0,0 

Handel 8,8 8,8 8,6 7,1 14,2 4,8 2,2 5,2 4,4 2,7 2,2 

Hotel i restaura-
cje 

4,6 2,7 5,2 2,4 7,3 4,3 2,8 2,2 7,1 3,8 – 

Transport 2,1 7,4 11,0 6,0 14,3 4,4 4,0 3,4 2,6 3,1 7,2 

Pośrednictwo 

finansowe 
– 6,7 5,9 5,5 0,0 1,5 4,7 – 0,9 0,1 – 

Obsługa nieru-
chomości i firm 

2,3 2,6 1,4 0,0 2,3 0,4 6,9 – 2,1 – 1,8 

Edukacja – 0,1 0,0 3,3 5,6 – 2,1 2,0 – – 1,6 

Ochrona zdro-
wia 

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

Pozostała dzia-
łalność usługo-
wa 

– 9,5 11,4 5,4 7,5 3,6 4,5 3,3 1,5 6,3 3,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Warunki powstania i działania oraz perspektywy 
rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014) GUS, Warszawa. 

Kredyty bankowe jako źródło finansowania podejmowanej działalności 

wykorzystywane były najczęściej przez przedsiębiorstwa z branży transpor-

towej (10,2%) oraz hotelarstwa i gastronomii (7,9%), natomiast w najmniej-

szym stopniu przez podmioty z obszaru ochrony zdrowia (2,1%), budownic-

twa (2,5%) oraz przemysłowe (2,9%) (tab. 5). Udział kredytów bankowych 

w strukturze finansowania działalności w latach 2004–2014 sukcesywnie 

malała we wszystkich branżach z wyjątkiem hotelarstwa i gastronomii oraz 

obsługi nieruchomości i firm. Udział kredytów bankowych w finansowaniu 

nowych jednostek z branży hotelowej i gastronomii uległ zwiększeniu  

z 2,6% do 18,3% (15,7 p.p.), zaś w przedsiębiorstwach z obszaru obsługi 

nieruchomości i firm z 0,4% do 6,8% (6,4 p.p.). Największy spadek znacze-

nia kredytu bankowego jako źródła finansowania działalności odnotowano  

w przedsiębiorstwach z branży edukacyjnej (6,3 p.p.) i transportowej (5,3 

p.p.).  
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Tabela 5 

Wykorzystanie kredytu bankowego do finansowania podejmowanej działalności 
gospodarczej według branż w latach 2004–2014  

(wskaźnik udziału w strukturze źródeł finansowania w %) 

Wyszczególnie-
nie 

Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przemysł 4,8 3,1 3,5 3,0 6,4 1,6 0,9 4,7 0,4 2,1 1,9 

Budownictwo 0,9 7,1 2,5 1,2 5,9 1,3 1,9 3,8 2,0 0,5 0,3 

Handel 3,7 5,9 4,4 5,6 10,8 7,6 6,6 5,1 2,3 2,6 1,8 

Hotel i restaura-
cje 

2,6 1,1 5,2 6,8 15,0 7,0 7,2 7,1 6,7 10,3 18,3 

Transport 8,5 3,8 7,5 8,5 19,1 13,2 9,9 17,0 6,9 14,6 3,2 

Pośrednictwo 
finansowe 

– – 5,9 2,1 4,5 2,6 5,9 3,1 4,1 – – 

Obsługa nieru-

chomości i firm 
0,4 1,4 1,6 2,6 3,7 1,1 4,5 0,8 8,4 6,8 – 

Edukacja – 8,4 7,3 0,0 9,6 4,2 7,0 2,0 – 2,3 2,1 

Ochrona zdro-

wia 
– 3,0 4,5 2,6 3,0 1,8 0,3 0,4 0,0 4,3 1,1 

Pozostała dzia-
łalność usługo-
wa 

– 4,9 5,3 6,6 3,7 2,9 3,8 6,2 6,2 4,3 1,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Warunki powstania i działania oraz perspektywy 
rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014) GUS, Warszawa. 

Z innych źródeł finansowania podejmowanej działalności gospodarczej 

w Polsce w latach 2004–2014 korzystały najczęściej przedsiębiorstwa pro-

wadzące pozostałą działalność usługową oraz z branży budowniczej i prze-

mysłowej (tab. 6).  

Udział innych źródeł wahał się odpowiednio od 1,4% do 28,3%, od 2% 

do 26,9% oraz od 2,7% do 19,9%. W jednostkach tych odnotowano najwięk-

szy wzrost udziału innych źródeł w strukturze finansowania, wyniósł on 

odpowiednio 26,9 p.p., 24,9 p.p. i 17,2 p.p. Przeciętny udział innych źródeł 

w strukturze finansowania przedsiębiorstwa prowadzących pozostałą dzia-

łalność usługową oraz z branży budowlanej i przemysłowej wyniósł odpo-

wiednio 18,7%, 15,2% i 13,2%. W najmniejszym stopniu z innych źródeł 

finansowane były nowo powstałe przedsiębiorstwa z obszaru ochrony zdro-

wia (4,6%) i transportu (4,3%). 
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Tabela 6 

Wykorzystanie innych źródeł do finansowania podejmowanej działalności gospo-

darczej według branż w latach 2004–2014 

 (wskaźnik udziału w strukturze źródeł finansowania w %) 

Wyszczególnie-
nie 

Lata 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przemysł  2,7 6,2 4,3 10,2 23,9 13,9 16,9 17,5 10,5 19,4 19,9 

Budownictwo 2,0 4,7 8,7 9,4 20,7 21,5 27,7 26,8 8,2 10,6 26,9 

Handel 1,6 3,0 6,3 6,3 14,1 9,9 15,1 15,6 7,7 9,9 12,3 

Hotel i restaura-
cje 2,4 3,4 10,4 8,6 17,8 4,1 8,6 18,2 1,6 12,4 12,3 

Transport 2,8 4,7 1,0 5,8 4,6 7,2 10,9 2,7 – 0,8 2,3 

Pośrednictwo 
finansowe – 4,0 11,2 8,6 11,2 12,9 4,6 6,4 1,9 – 5,2 

Obsługa nieru-
chomości i firm 1,7 3,7 4,4 4,7 16,3 8,9 9,0 10,9 2,1 4,0 4,8 

Edukacja – 5,5 1,1 3,8 20,3 14,7 19,6 24,3 14,8 11,6 14,1 

Ochrona zdro-
wia – 0,3 2,0 4,0 8,7 2,0 1,8 6,1 8,4 6,0 7,0 

Pozostała dzia-
łalność usługo-

wa – 1,4 7,8 11,4 37,8 17,0 20,7 15,8 24,9 22,2 28,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Warunki powstania i działania oraz perspektywy 
rozwojowe polskich przedsiębiorstw (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014) GUS, Warszawa. 

Podsumowanie 

Dzięki przeprowadzonym badaniom sformułowano następujące wnio-

ski ogólne: 

– od 2004 roku przeżywalność pierwszego roku nowo powstałych 

przedsiębiorstw wykazuje tendencję wzrostową, 

– wyższy wskaźnik przeżycia dotyczy przede wszystkim osób praw-

nych i zatrudniających pracowników najemnych, 

– powyżej przeciętnej ukształtowały się wskaźniki przeżycia przedsię-

biorstw działających w obszarze ochrony zdrowia, obsługi nieru-

chomości i firm oraz prowadzących pozostałą działalność usługową; 

najniższy wskaźnik przeżywalności charakteryzował podmioty z ob-

szaru pośrednictwa finansowego i hotelarstwa i gastronomii, 

– w Polsce większość przedsiębiorstw tworzonych jest jako jednostki 

całkowicie nowe, największy odsetek podmiotów zarejestrowanych 
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jako nowe (blisko 100%), odnotowano w grupie przedsiębiorstw 

prowadzących działalność związaną z pośrednictwem finansowym  

i w branży budowlanej, 

– w drodze różnego rodzaju przekształceń w Polsce powstaje średnio-

rocznie 4% nowych podmiotów, działających przede wszystkim  

w hotelarstwie i gastronomii, 

– głównym źródłem finansowania podejmowanej działalności gospo-

darczej jest kapitał własny (przeciętny udział kapitału własnego  

w strukturze finansowania wyniósł 81,50%), 

– korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów 

bankowych i pożyczek od rodziny lub znajomych miało niewielkie 

znaczenie w strukturze finansowania, 

– w strukturze źródeł finansowania nowych przedsiębiorstw malało 

znaczenie kredytów i pożyczek ogółem przy jednoczesnym wzroście 

znaczenia innych źródeł finansowania, 

– przedsiębiorstwa z obszaru ochrony zdrowia, obsługi nieruchomości 

i pośrednictwa finansowego wykazują największą skłonność do sa-

mofinansowania działalności i w niewielkim stopniu korzystają  

z zewnętrznych form finansowania, 

– pożyczki od rodziny lub znajomych jako źródło finansowania po-

wstania działalności gospodarczej miały największe znaczenie  

w jednostkach z zakresu handlu i transportu, 

– nowo powstałe przedsiębiorstwa finansowane w dużym stopniu  

z innych źródeł prowadziły pozostałą działalność usługową oraz 

działały w branży budowlanej i przemysłowej. 
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Streszczenie. W artykule zaprezentowano, w jaki sposób funkcjonowanie w ramach 

grupy zakupowej wpływa na budowanie przewagi konkurencyjnej. W artykule 

przedstawiono definicje grupy zakupowej oraz zasady działania w ramach grup 

zakupowych. Przedstawiono podział grup zakupowych. W artykule poddano anali-
zie 13 małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżowej grupie zakupo-

wej w latach 2011–2013. Na ich przykładzie przedstawiono, jakie korzyści zyskują 

przedsiębiorstwa działając w tego typu organizacjach. Przedstawiono obszary dzia-

łania, w których jednostki tworzące branżowe grupy zakupowe zyskują przewagę 

nad konkurencją. 

Wprowadzenie 

Walka o klienta to najważniejszy element zarządzania przedsiębior-

stwem. Ciągle pojawiające się nowe firmy, ich nowe oddziały mocno utrud-

niają bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwom. Jak najbardziej uzasad-

nione są słowa M. Portera: „W ostatnich dziesięcioleciach konkurencja ule-

gła radykalnemu nasileniu praktycznie biorąc we wszystkich częściach świa-

ta. Jeszcze niedawno w wielu krajach i w wielu sektorach niemal całkowicie 

jej brakowało” (Porter, 2001). Aby sprostać konkurencji i zostać na rynku 
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ważne jest takie skonstruowanie polityki zarządzania przedsiębiorstwem, 

aby nie stracić stałych kontrahentów oraz stopniowo zyskiwać nowych. 

Sprzedaż i zwiększanie obrotów to podstawa do budowania silnej pozycji na 

rynku. Mając określone przychody, może myśleć o zarządzaniu kosztami. 

Sama polityka obniżania kosztów bez zwiększania przychodów jest polityką 

zgubną, dlatego stałym kontrahentom oferuje się rabaty, skonto, wydłuża 

terminy płatności, nie obciąża odsetkami za nieterminowe wpłaty, organizu-

je programy lojalnościowe. Wszystkie te działania mają zapobiegać utracie 

dotychczasowych kontrahentów, jednak bardzo często nie przynoszą spo-

dziewanych efektów.  W momencie, gdy tylko pojawi się atrakcyjna oferta  

u konkurencji, odbiorcy ją wykorzystują. Zawsze dla odbiorców najważniej-

szym elementem, który decyduje o wyborze dostawcy jest cena. Cena to 

najpoważniejsza broń w walce z konkurencją. Jeżeli dodatkowo niska cena 

zostanie poparta atrakcyjnym kredytem kupieckim, to taka oferta pozwala 

zdobyć nowego odbiorcę. Tak działająca firma w krótkim okresie może stać 

się liderem na rynku. Na kreowanie ceny oraz długości udzielanego kredytu 

kupieckiego bardzo pozytywnie wpływa funkcjonowanie w ramach grupy 

zakupowej. Obecnie bardzo często hipermarkety tworzą super centra zaku-

powe, aby zwiększyć buying power, co ma wywrzeć większą presję na do-

stawców oraz uzyskać korzystniejszą cenę (Jolibert, Muchbahler, Flores, 

Dubois, 2012). Tworzenie grup zakupowych i funkcjonowanie w tego typu 

organizacji staje się dlatego dla małych i średnich przedsiębiorstw bardzo 

często koniecznością. Działanie w tego typu organizacjach pozwala im prze-

trwać na rynku i budować przewagę nad lokalną konkurencją. 

Grupa zakupowa 

Istnieje wiele określeń grup zakupowych, jednak, aby poprawnie przed-

stawić ich definicje należy wyróżnić dwa pojęcia – zakupy grupowe i grupa 

zakupowa. Bardzo często można spotkać się z sytuacją, gdy kilka firm działa 

wspólnie i dokonuje jednorazowo lub kilkurazowo wspólnego zakupu. Tego 

typu działanie należy określić jako zakupy grupowe, czyli wspólne działanie 

w celu zakupienia towaru, produktu, materiału lub usługi bez utworzenia 

osobnej jednostki nadzorującej i bez dodatkowych ograniczeń nakładanych 

na poszczególnych uczestników dla danej transakcji. Jest to bardzo popular-

ne obecnie działanie w celu uzyskania niskiej ceny. Co innego należy rozu-

mieć przez określenie grupy zakupowej. Aby dokonać poprawnej definicji 

grupy zakupowej należy wcześniej określić, co rozumiemy przez słowo or-

ganizacja. Organizacja to „zespół ludzi, wyposażonych w odpowiednie 

środki, powołany do wspólnego wykonywania, określonych, tak, aby osią-

gnąć wyniki lepsze od możliwych do uzyskania przez te osoby indywidual-
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nie” (Bogdanienko, 2012). Wspólne działanie w ramach organizacji ma więc 

przede wszystkim pozwolić uzyskać lepsze wyniki. Grupę zakupową najpro-

ściej można określić, jako grupę przedsiębiorstw z tej samej lub innej bran-

ży, które łączą się w celu dokonywania wspólnych zakupów (Zimon, 2015). 

Jest to bardzo uproszczone określenie tego typu organizacji. Kolejna defini-

cja określa grupę zakupową, jako grupę współpracujących przedsiębiorstw, 

które zarządzane są przez specjalnie utworzoną jednostkę centralną, a jej 

celem jest realizacja zadań zleconych przez przedsiębiorstwa tworzące grupę 

zakupową (Zimon, 2014). Wykonywanie tych zadań ma zapewnić lepsze 

wyniki finansowe i bezpieczeństwo firmom tworzącym grupę zakupową 

(Zimon, 2013). Bardziej rozszerzona definicja grupy zakupowej oparta jest 

na definicji logistyki i łańcucha dostaw Martina Christophera i jest następu-

jąca – grupa zakupowa to grupa współpracujących przedsiębiorstw, która 

wspólnie kontroluje i usprawnia przepływy rzeczowe, informacyjne i pie-

niężne od dostawców do ostatecznych odbiorców. Uczestnicy takiego sys-

temu tworzą odrębną jednostkę centralną, której głównym zadaniem jest 

realizacja celów wytyczonych przez przedsiębiorstwa działające w danym 

systemie (Zimon, 2014a).  

 

Rysunek 1. Schemat organizacji grupy zakupowej 

Źródło: opracowanie własne. 

Jednostka 
centralna

Firma B

Firma C

Firma D
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Grupy zakupowe zarządzane są przez specjalnie utworzoną jednostkę 

centralną, której celem jest realizacja zadań zleconych przez przedsiębior-

stwa tworzące grupę zakupową. Cele, które ma realizować jednostka cen-

tralna wybiegają daleko poza dokonywanie wspólnych zakupów. Pod 

wspólnym szyldem tworzy się dziś między innymi spójną strategię rozwoju 

przedsiębiorstw, jednolity marketing, nową markę, wspólną sprzedaż i logi-

stykę. Głównym celem tworzenia grup zakupowych jest jednak wykorzy-

stywanie efektu skali podczas dokonywania zakupów. Grupę zakupową 

można określić, jako potężni nabywcy. Spełniają ona ważne kryteria charak-

terystyczne dla potężnych nabywców (Porter 2001): 

– kupują duże ilości, 

– produkty zakupywane w sektorze są znormalizowane, 

– produkty zakupywane w danym sektorze przez grupę nabywców sta-

nowią istotną część jej kosztów. 

Funkcjonowanie na rynku potężnych nabywców sprawia, że każdy pro-

ducent musi się z tego typu organizacją liczyć. Nie stać go na utratę takiego 

klienta. Celem grup zakupowych jest obrona poszczególnych przedsiębiorstw 

przed silną konkurencją oraz zwiększenie siły negocjacyjnej. (Prakash, 2014). 

Warto zauważyć, że w grupach zakupowych jednostka centralna oprócz reali-

zowania zakupów ma za zadanie podejmować też działania marketingowe na 

rzecz wszystkich uczestników wchodzących w skład danej grupy. Zróżnico-

wanie zadań powoduje podstawowy podział grup na zakupowe i marketingo-

wo-zakupowe (Zimon, 2015). 

Kolejny ważny podział z punktu analizy efektywności grup zakupowych, 

to podział ze względu na dobór uczestników na grupy branżowe i wielobran-

żowe. Podział ten jest ważny ze względu na natężenie najważniejszej cechy, 

dla której zakłada się grupy zakupowe, tj. efektu skali.  

W grupach zakupowych branżowych działają przedsiębiorstwa funk-

cjonujące w ramach tylko jednej branży – brakuje firm z innych branż. Ma 

to pozytywne znaczenie dla zwiększenia efektu skali power buy. Firmy dzia-

łające w tego typu grupie zamawiają ten sam rodzaj towaru. Powoduje to 

ograniczenie dostawców na dany asortyment do minimalnej liczby np. 

dwóch lub trzech. Ograniczenie dostawców sprawia, że skala zamówienia 

jest duża. Jednostka centralna negocjując w takim przypadku warunki zaku-

pu dla branżowej grupy zakupowej, ma mocny atut w postaci wielkości za-

mówienia, z którą dostawca (producent) musi się liczyć.  

W przypadku grup zakupowych wielobranżowych ten efekt skali jest 

mniej widoczny. W tego typu organizacji przedsiębiorcy w przypadku wielu 

zamówień dzielą się na mniejsze grupy. Następnie, gdy wprowadzi się jeszcze 

dwóch, trzech dostawców na dany asortyment, rozdrobnienie uczestników na 

dane zamówienie jest duże. To wszystko powoduje, że to, co jest najważniej-
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szą „bronią” w walce z konkurencją, czyli efekt skali nie jest wykorzystany  

w pełni (Zimon, 2015). 

Analizując powstawanie grup zakupowych, należy również dokonać ich 

podziału ze względu na jednostkę integrującą, tj. na internetowe i tradycyjne. 

Szczegółowy podział zaprezentowano na rysunku 2. 

 

 
Rysunek 2. Klasyfikacja grup zakupowych 

Źródło: opracowanie G. Zimon (2013), s. 212. 

Istnieją pewne bariery, które ograniczają wejście przedsiębiorstwom do 

grupy zakupowej  Najważniejsze z nich to: 

1. Bariery terytorialne, ograniczenie to jest związane z tym, że na danym 

obszarze nie może występować kilka firm działających w tej samej gru-

pie zakupowej. Ograniczenie to pozwala przedsiębiorstwom działającym 

w danym obszarze skutecznie konkurować z innymi jednostkami. Brak 

tego ograniczenia pozwalałby tworzyć kolejne jednostki w danym rejo-

nie z podobną siłą konkurencyjną, co ograniczałoby wyniki finansowe 

obu jednostek.  

2. Bariery ekonomiczne, występują tutaj ograniczenia związane z wielko-

ścią obrotów, jakie przedsiębiorstwa powinny realizować.  

3. Bariery środowiskowe, ważna jest opinia środowiska na temat przedsię-

biorstwa. Negatywne opinie wykluczają możliwość dołączenia do danej 

grupy zakupowej. 

4. Pozytywna rekomendacja członków grupy, poszczególni członkowie 

danej grupy zakupowej muszą zaakceptować nową jednostkę. 
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5. Rodzaj prowadzonej działalności, w branżowych grupach zakupowych 

dopuszcza się tylko te firmy, które działają w tej samej branży. W wie-

lobranżowych nie ma tego ograniczenia. 

Wyraźnie widać więc, że nie wszyscy mogą wstąpić do określonej gru-

py zakupowej. Brak przestrzegania ww. wytycznych nie pozwoli przedsię-

biorstwom działającym w grupie zakupowej zyskać przewagi nad lokalną 

konkurencją. 

Wpływ grup zakupowych na finanse przedsiębiorstw 

Głównym cel, jaki chcą realizować przedsiębiorstwa działające w ra-

mach grup zakupowych to uzyskanie niskiej ceny zakupu. Jest on w naj-

większym stopniu osiągany w branżowych grupach zakupowych. W przed-

siębiorstwach działających w ramach wielobranżowych grup zakupowych 

jest on realizowany z różnym efektem. Skuteczne funkcjonowanie jednostek 

w grupach zakupowych powinno przynosić następujące korzyści finansowe 

(Zimon, 2013): 

– obniżać koszty,  

– zwiększać obroty, 

– poprawić efektywność zarządzania kapitałem obrotowym. 

Wyżej wymienione korzyści finansowe pojawiają się w sytuacji, gdy  

w danej grupie zakupowej wystąpią następujące zdarzenia (Zimon, 2013): 

– efekt skali, 

– kooperacji uczestników tworzących daną grupę zakupową, 

– utworzenie jednostki centralnej na zasadzie organizacji non profit, 

– funkcjonowanie w ramach jednej branży, 

– wspólne działania marketingowe. 

Funkcjonowanie w tradycyjnych branżowych grupach zakupowych 

wpływa na płynność finansową, rentowność, efektywność zarządzania 

przedsiębiorstwem, zaś płynność finansowa i rentowność mają duży wpływ 

na siebie. Wyniki tych dwóch wielkości zależą od strategii, jaka została 

przyjęta przez zarządzających przedsiębiorstwem w obszarze zarządzania 

kapitałem obrotowym. Ważne jest czy firmy próbują za wszelką cenę zabez-

pieczać się przed utratą płynność finansowej, tworzą zapasy bezpieczeństwa, 

agresywną windykację i nie przeciągają wyznaczonych terminów na uregu-

lowanie zobowiązań, czyli działają konserwatywnie (polityka defensywna 

zarządzania kapitałem obrotowym). Przeciwna strategia to podejście agre-

sywne (ryzykowne). W literaturze wyróżnia się trzy strategie zarządzania 

kapitałem obrotowym:   

Strategia konserwatywna polega na utrzymywaniu aktywów obroto-

wych na wysokim poziomie, a zobowiązań krótkoterminowych na niskim 
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poziomie. Przedsiębiorstwa realizujące tego typu strategię utrzymują wysoki 

stan środków pieniężnych, zapasów i niższy należności. Ten typ zarządzania 

kapitałem obrotowym wymaga zachowania niskich stanów zobowiązań 

krótkoterminowych. Strategia konserwatywna związana jest z wysokim sta-

nem płynności finansowej, gdyż istnieje znaczna przewaga aktywów bieżą-

cych nad pasywami bieżącymi. Jest to strategia bezpieczna dla przedsiębior-

stwa, ale kosztowna, co znajduje potwierdzenie w rezultatach wskaźników 

rentowności. Koszty utrzymywania wysokich stanów zapasów, należności 

mają wpływ na zyskowność. Drugi typ zarządzania kapitałem obrotowym to 

strategia agresywna, inaczej ofensywna, której zadanie polega na utrzymaniu 

aktywów bieżących na niskim poziomie w porównaniu do zobowiązań bie-

żących, których poziom jest wyraźnie wyższy. Zarządzający będą starali się 

jednak utrzymywać małą przewagę aktywów bieżących nad zobowiązaniami 

bieżącymi. Ta strategia minimalizuje najbardziej płynne aktywa, czyli środki 

pieniężne, dąży również to minimalizacji zapasów, a należności stara się 

utrzymywać na wysokim poziomie. Wysoki poziom należności spowodowa-

ny jest tym, że sprzedaż na zasadzie kredytu kupieckiego skierowana jest do 

wszystkich odbiorców. Teoretycznie strategia ta powinna przynosić wysoką 

rentowność, ponieważ zmniejszeniu ulegają koszty utrzymania poszczegól-

nych elementów tworzących kapitał obrotowy netto. Bardzo trudno stosować 

strategię konserwatywną przez dłuższy czas, ponieważ firmy stosując ją 

działają w zasadzie na granicy utraty płynności finansowej. Utrata zdolności 

do regulowania zobowiązań przez dłuższy okres bardzo często prowadzi 

firmy do upadku. Strategia umiarkowana polega na minimalizowaniu sła-

bych stron poprzednich strategii i maksymalizacji ich zalet (Szczęsny, 2007). 

W przedsiębiorstwach działających w ramach grup zakupowych na 

ogół stosuje się strategie zbliżone do strategii konserwatywnej. Funkcjono-

wanie w ramach grupy zakupowej oparte jest na efekcie skali. Towary są 

zamawiane rzadko, ale w dużych ilościach, dzięki czemu poszczególne 

przedsiębiorstwa otrzymują niską cenę lub długi okres na zapłatę zobowią-

zań. Mając czas na spłatę swoich zobowiązań, mogą odbiorcom zaoferować 

dłuższy kredyt kupiecki. Daje to możliwość wydłużenia czasu oczekiwania 

na wpływ należności. W przedsiębiorstwach dąży się jednak do ustalenia 

optymalnego stanu zapasów, aby nie ponosić wysokich kosztów ich utrzy-

mania. W tym celu wprowadza się proste metody ułatwiające sterowanie 

zapasami oparte na ekonomicznej partii dostaw. Firmy wykorzystują też 

metody pozwalające na dokonanie klasyfikacji zapasów np. ABC, XYZ. 

Zmniejszanie stanów zapasów i wydłużony termin spłaty zobowiązań ma 

istotny wpływ na poziom i utrzymanie płynności finansowej. Każda firma 

wybiera i realizuje wygodną dla siebie strategię zarządzania kapitałem obro-

towym. Wszystkie te strategie oparte są jednak na bezpiecznych strategiach 
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konserwatywnej i umiarkowanej. Przedsiębiorstwa w grupach zakupowych 

regulują zobowiązania w terminie, zapasy utrzymuje na wysokim poziomie. 

Funkcjonowanie w ten sposób jest więc sprzeczne z agresywną strategią. 

Firma po to przyłącza się do tego typu organizacji, aby wspólnie działać  

a nie próbować samodzielnie tworzyć nowe strategie. W tabeli poniżej 

przedstawiono mierniki określające poziom bezpieczeństwa finansowego,  

tj. wskaźniki płynności oraz udział należności i zapasów w aktywach obro-

towych w firmach działających w grupach zakupowych. Badania obejmują 

okres 2011–2013. Przedsiębiorstwa poddane badaniom to małe przedsiębior-

stwa zatrudniające od 30 do 65 pracowników. Badane firmy rocznie osiągają 

obroty w granicach 30–50 mln zł. 

Tabela 1 

Średnia wyników za lata 2011–2013 wskaźników płynności finansowej 

oraz udziału zapasów i należności w aktywach obrotowych  

w przedsiębiorstwach działających w grupach zakupowych 

Przedsiębiorstwo/ 
wskaźnik 

Płynność  
finansowa 

Udział należno-
ści w aktywach 

obrotowych 

Udział zapasów 
w aktywach 
obrotowych 

1 3,73 0,20 0,60 

2 2,10 0,55 0,40 

3 1,40 0,59 0,40 

4 2,50 0,43 0,50 

5 1,70 0,55 0,40 

6 1,40 0,60 0,35 

7 1,50 0,65 0,34 

8 1,40 0,58 0,40 

9 4,90 0,50 0,46 

10 1,50 0,64 0,34 

11 1,90 0,60 0,38 

12 1,60 0,74 0,25 

13 1,20 0,55 0,43 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawione wskaźniki jednoznacznie wskazują, że działanie w bran-

żowych grupach zakupowych gwarantuje ich uczestnikom zachowanie płyn-

ności finansowej. Zabezpieczenie środków na bieżącą spłatę zobowiązań 

stanowi podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej. W kilku przy-

padkach pojawia się wysoka nadpłynność, co negatywnie wpływa na ren-

towność przedsiębiorstw. Warto w tych przypadkach spróbować ograniczyć 

poziom zapasów. W większości badanych firm widoczny jest wyższy udział 

należności w stosunku do zapasów. Wynika to ze zwiększenia sprzedaży  

w badanych przedsiębiorstwach oraz możliwości oferowania kontrahentom 

wydłużonych terminów dla kredytów kupieckich. Poziom należności po 
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wejściu przedsiębiorstw do grupy zakupowej wzrósł podobnie jak sprzedaż. 

Wzrost ten nie jest spowodowany narastaniem „złych długów”.  

Kolejnym ważnym elementem, który poddano analizie to porównanie 

wskaźników rotacji należności i zobowiązań bieżących. Szczegóły przed-

stawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Średnia za lata 2011–2013 dla wskaźników rotacji należności  

i zobowiązań bieżących w przedsiębiorstwach działających  

w grupach zakupowych 

Przedsiębiorstwo/ 

wskaźnik 

Rotacja należności 

w dniach 

Rotacja zobowią-

zań w dniach 

1 35 102 

2 57 47 

3 110 136 

4 56 62 

5 61 69 

6 87 101 

7 105 110 

8 85 110 

9 58 26 

10 105 110 

11 67 76 

12 118 101 

13 89 130 

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując dane w tabeli 2 widać, że w większości przedsiębiorstw (10 

jednostek) następuje szybsza rotacja należności od zobowiązań. Jest to pozy-

tywne zjawisko i wynika ze specyfiki działania w grupie zakupowej. Wspól-

ne zakupy dają możliwość uzyskania długiego terminu na spłatę zobowią-

zań. Firmy sprzedając towar swoim kontrahentom mogą już decydować sa-

modzielnie, na jaki okres udzielą kredytu kupieckiego. Zarządzający ustala-

ją, jaką politykę zarządzania należnościami zastosują dla poszczególnych 

jednostek, gdy są zainteresowane zdobyciem nowego kontrahenta mogą 

oferować atrakcyjne terminy. Wyniki dla poszczególnych firm są różne  

i zależą od ilości dokonywanych wspólnych zakupów. Zarządzający przed-

siębiorstwami sami decydują ile razy i kiedy będą realizować wspólne zaku-

py. Im częściej będą działać razem, tym bardziej widoczny jest dłuższy ter-

min dla spłaty zobowiązań w porównaniu do spływu należności. 

Oprócz uzyskania niskiej ceny za towary oraz atrakcyjnych kredytów 

kupieckich wspólne działanie w ramach branżowej grupy zakupowej pozwa-
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la przedsiębiorstwom na uzyskiwanie rabatów na różnego typu usługi, mate-

riały np.: usługi telekomunikacyjne, paliwo, usługi prawne, usługi windyka-

cyjne, informatyczne, szkoleniowe. Jest to kolejny element, który pozwala 

obniżać koszty prowadzenia działalności. Bardzo często w ramach grup za-

kupowej przedsiębiorstwa wprowadzają markę własną. Jest to kolejny waż-

ny element, pozwalający budować przewagę nad konkurencją. Marka własna 

jest jednak produktem ryzykownym i powinna być stopniowo wprowadzana. 

Wymiana wspólnych doświadczeń oraz wykorzystanie benchmarkingu 

pojawia się również często w grupie zakupowej. Firmy działające w grupie 

zakupowej nie konkurują ze sobą, więc mogą korzystać z wzajemnych do-

świadczeń, wymieniać informacje. W interesie wszystkich jednostek jest 

rozwój wszystkich uczestników, ponieważ będzie to miało pozytywny 

wpływ na wielkość zamówień, które będą w przyszłości realizowane na 

większą skalę.  

Podsumowanie 

Funkcjonowanie w ramach branżowych grup zakupowych nie jest do-

stępne dla każdego. Firmy, które się jednak zdecydują na wspólne działanie 

lub zostaną dopuszczone do grupy zakupowej mogą tylko na tym zyskać. 

Ważne, aby to była branżowa grupa zakupowa. W dłuższym okresie oprócz 

niskiej ceny za nabywane towary, materiały, usługi firmy mogą wykorzystać 

benchmarking w ramach grupy zakupowej. Duże możliwości daje przedsię-

biorstwom możliwość wykorzystania długiego okresu kredytowania odbior-

ców. Cena, długi okres kredytowania, wymiana doświadczeń i informacji to 

poważna „broń” w walce z konkurencją. Kolejne korzyści, jakie daje grupa 

zakupowa to płynność finansowa, co pozwala przedsiębiorstwom w każdej 

chwili regulować zobowiązania. Wpływa to pozytywnie na wizerunek firmy, 

która jest odbierana, jako solidny kontrahent. Wszystkie te elementy pozwa-

lają przedsiębiorstwom budować przewagę nad lokalną konkurencją oraz 

przeciwstawić się podstawowym siłom rządzącym na rynku. 
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Streszczenie. W ostatniej dekadzie (2005–2015) Polska Fundacja Przedsiębiorczo-
ści zapewniła komplementarne wsparcie dla przedsiębiorców przez realizację in-

strumentów inżynierii finansowej takich jak: pożyczki, gwarancje, kapitał zalążko-

wy, „aniołowie biznesu”. Organizacje wspierające przedsiębiorców, takie jak Polska 

Fundacja Przedsiębiorczości będą odgrywać coraz większą rolę w budowaniu zrów-

noważonej i innowacyjnej gospodarki. Najlepsze praktyki w zakresie instrumentów 

inżynierii finansowej mogą sprzyjać rozwojowi rynku. Istotne jest, aby wdrożyć 

odpowiednie działania w ramach programów regionalnych, krajowych i europej-

skich w perspektywie 2014–2020, co powinno zwiększyć poziom innowacyjności  

i konkurencyjności MSP na światowym rynku. Wszystkie działania powinny być 

ukierunkowane na zapewnienie wydajnego systemu finansowania polskich przed-
siębiorstw, zwłaszcza start-upów oraz tych, które inwestują w badania i rozwój.
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Wprowadzenie  

Głównym motywem podjęcia w poniższym artykule – na miarę jego 

skromnych ram – problematyki instrumentów inżynierii finansowej dla osób 

rozpoczynających działalność gospodarczą oraz mikro i małych przedsię-

biorców są doświadczenia programów/projektów realizowanych przez Pol-

ską Fundację Przedsiębiorczości (PFP) w latach 2005–2015. Doświadczenia 

te wskazują na kierunki systemu i mechanizmy funkcjonowania instrumen-

tów inżynierii finansowej dla mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce.  

Instrumenty inżynierii finansowej zastosowane przez PFP w ostatnim 

10-leciu zapewniały komplementarną ścieżkę wsparcia przedsiębiorców – od 

etapu pomysłu, przez start-up, dalej przez etap kapitału zalążkowego, mi-

kropożyczki, wsparcie „aniołów biznesu”, a następnie/bądź łącznie, pożycz-

ki i poręczenia kredytowego dla mikro i małych przedsiębiorstw. Ten swo-

isty eko-system instrumentów finansowych PFP świadczy o dobrym kierun-

ku wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności i innowacyj-

ności przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.  

Założenia nowej perspektywy 2014–2020 wydają się w pełni potwier-

dzać słuszność dotychczasowych kierunków ewolucji mechanizmów funk-

cjonowania instrumentów inżynierii finansowej dla mikro i małych przed-

siębiorstw na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci 

„aniołów biznesu” oraz funduszy kapitału zalążkowego, zastosowanych 

przez Polską Fundację Przedsiębiorczości (PFP). 

Instrumenty inżynierii finansowej dla przedsiębiorców w latach  

2005–2015 

Misją PFP jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez 

finansowe i pozafinansowe instrumenty wypełniające lukę finansową i szko-

leniowo-doradczą dla MSP oraz osób rozpoczynających działalność gospo-

darczą. Spektrum działalności PFP na rzecz wsparcia przedsiębiorców wraz 

ze źródłami finansowania zaprezentowano na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Spektrum działalności PFP 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów PFP. 

Źródła finansowania polskich przedsiębiorców pochodziły z różnych pro-

gramów oferowanych w ramach unijnych i krajowych środków. Pierwsze 

środki były dostępne dla przedsiębiorców w 2005 roku. W kolejnych latach 

pojawiały się nowe programy/projekty, o które PFP aplikowała i udostępnia 

ła przedsiębiorcom. Mapę głównych instrumentów inżynierii finansowej 

udostępnianych przez PFP dla przedsiębiorców w latach 2005–2015 zapre-

zentowano na rysunku 2.  
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Rysunek 2. Mapa1 instrumentów inżynierii finansowej2 udostępnianych przez PFP 

dla przedsiębiorców w latach 2005–2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów PFP. 

Na podstawie środków pochodzących z różnych źródeł finansowania, 

PFP dokonała w latach 2005–2015 wsparcia finansowego dla ponad 11 tys. 

mikro i małych przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 1,4 mld zł. Rozmia-

ry wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców w rozbiciu na progra-

my/projekty oraz rodzaje instrumentów inżynierii finansowej zaprezentowa-

no w tabeli 1. 

                                                             
1 Rok zastosowania instrumentu inżynierii  finansowej dla MSP przez PFP. 
2 Nazwa instrumentu inżynierii finansowej i nazwa projektu PFP. 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 --->

MAP - Regwarancje EFI

SPO WKP – Pożyczki i poręczenia

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU AMBER

FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO  POMERANUS SEED

JEREMIE - Pożyczki

CIP – Regwarancje EFI

FUNDUSZ MIKROPOZYCZKOWY KLON

JEREMIE  - Poręczenia

WSPARCIE W STARCIE
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Tabela 1 

Rozmiary wsparcia finansowego Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości dla mikro 

 i małych przedsiębiorców w latach 2005–2015 

Lp 
Nazwa progra-

mu/projektu 

Źródła 
finansowa-

nia 

Wartość 

wsparcia dla 
mikro i ma-

łych przedsię-
biorców  

(w mln zł) 

Liczba wspar-
tych przedsię-

biorców 

Rodzaj 
wsparcia 

finansowego 
dla mikro  
i małych 

przedsiębior-

ców 

Okres 
wspar-

cia 

1 MAP REGWA-
RANCJE POLFUND 

EFI 17,7 120 
poręczenie 
kredytu 

2005–
2015 

2 RiSFP PFP – SPO 
WKP  

SPO WKP 
– PARP 

274,2 3221 pożyczka 
2005–
2015 

3 POLFUND – SPO 
WKP 

SPO WKP 
– PARP 

480,9 3341 
poręczenie 
kredytu 

2005–
2015 

4 SIEĆ ANIOŁÓW 
BIZNESU AMBER 
PFP 

POIG – 

PARP 
10,0 18 

wejście kapi-

tałowe  

2009–

2015 

5 FUNDUSZ KAPI-

TAŁU ZALĄŻKO-
WEGO POMERA-
NUS SEED PFP 

POIG – 
PARP 

14,4 21 
wejście kapi-
tałowe  

2009–
2015 

6 JEREMIE PO-
ŻYCZKA GLO-
BALNA RiSFP PFP 

RPO 442,6 3299 pożyczka  
2010–
2015 

7 CIP REGWARAN-
CJE POLFUND 

EFI 115,2 798 
poręczenie 
kredytu 

2011–
2015 

8 FUNDUSZ MIKRO-
POŻYCZKOWY 
KLON PFP 

POKL – 

WUP 
8,8 223 

mikropożycz-

ka  

2012–

2015 

9 JEREMIE REGWA-
RANCJE POLFUND 

RPO 58,2 334 
poręczenie 
kredytu 

2013–
2015 

10 WSPARCIE W 
STARCIE PIERW-
SZY BIZNES PFP 

MPiPS –
BGK 

3,7 
60 
 

mikropożycz-
ka 

2015 

 
RAZEM X 1425,7 11 435 X 

2005–

2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów PFP.  

W ramach instrumentu finansowego „Pożyczka”, ze wsparcia finanso-

wego skorzystało najwięcej przedsiębiorców, tj. 6520. Średnia kwota po-

życzki wynosiła 110 tys. zł na jednego przedsiębiorcę. Wysokim zaintere-

sowaniem cieszył się wśród przedsiębiorców instrument finansowy „Porę-

czenie kredytowe”, z którego skorzystało 4463 przedsiębiorców, a ich śred-

nia wartość na jednego przedsiębiorcę wynosiła 146,3 tys. zł. 
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Lata 2005–2015 charakteryzowały się małą dostępnością mikropoży-

czek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz niską podażą 

kapitału zalążkowego oferowanego przez fundusze kapitału zalążkowego 

czy „aniołów biznesu” dla przedsięwzięć o wysokim pierwiastku innowa-

cyjnym. Według oceny autora niniejszego artykułu wynika to z wysokiego 

ryzyka związanego z finansowaniem start-upów oraz niskiej podaży instru-

mentów zwrotnych ukierunkowanych na finansowanie takich przedsięwzięć. 

W omawianym okresie dość często były oferowane dotacje finansujące etap 

start-upów i przedsięwzięcia innowacyjne
3
. 

Z instrumentu finansowego „Kapitał zalążkowy – wejścia kapitałowe” 

funduszu i wsparcia „aniołów biznesu” skorzystało 39 przedsiębiorców, 

rozpoczynających działalność gospodarczą w sferach wysoko innowacyj-

nych. Średnia wartość wejścia kapitałowego była najwyższa spośród 

wszystkich instrumentów inżynierii finansowej PFP i wyniosła 625,6 tys. zł.  

Mikropożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą zo-

stały wdrożone do oferty dość późno, bo w 2015 roku, przy czym od 2012 

roku trwał pilotaż zastosowania instrumentu zwrotnego, tj. pożyczki,  

w miejsce dotacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.  

Z instrumentu finansowego „Mikropożyczka” skorzystały 283 osoby, a jej 

średnia wartość wynosiła 44,2 tys. zł. Pierwsze reakcje na ten instrument są 

pozytywne ze strony osób zamierzających założyć działalność gospodarczą
4
.  

Poniżej zaprezentowano wybrane elementy dotyczące poszczególnych 

programów/projektów realizowanych przez PFP od najstarszych do naj-

młodszych. Należy podkreślić, że najwyższe efekty we wsparciu mikro  

i małych przedsiębiorców PFP odnotowała w realizacji progra-

mów/projektów realizowanych ze środków SPO WKP, JEREMIE i CIP EFI, 

co wskazuje na możliwość wykorzystania dobrych praktyk w tym zakresie  

w następnej perspektywie. 

MAP – Regwarancje EFI – od 2005 roku 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych
5
 był jedynym w Polsce 

funduszem poręczeniowym, który skorzystał z regwarancji udzielonej przez 

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w ramach MAP (2001–2006, Mul-

tiannual Programme for Enterprise and Enterpreneurship). W 2005 roku 

Fundusz zawarł umowę o współpracy z Europejskim Funduszem Inwesty-

cyjnym, jako pierwszy polski „Narodowy Pośrednik Finansowy” w ramach 

programu Ramowego Unii Europejskiej. Poręczenia były włączane do port-

fela do końca 2007 roku, a umowa obowiązuje do końca 2016 roku.  

                                                             
3 PFP nie udzielała dotacji. 
4 www.pfp.com.pl. 
5 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) jest 50% udziałowcem POLFUND Fundusz Po-
ręczeń Kredytowych SA. 
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SPO WKP – Pożyczki i poręczenia – od 2005 roku 

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsię-

biorstw (SPO WKP) był pionierskim Programem i podwaliną tworzenia 

funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w Polsce. Został wdrożony  

w 2005 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków 

unijnych i krajowych. W ramach tego Programu nastąpiło dokapitalizowanie 

polskich funduszy, dzięki którym mogły one istotnie zdynamizować wspar-

cie pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorców w 2005 roku, kontynu-

ując je w następnych latach.  

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako beneficjent dokapitalizowania 

(Bartkowiak, 2009, s. 140–146), w latach 2005–2015 udzieliła największego 

wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorstw na łączną kwotę 755,1 mln zł 

dla 6562 przedsiębiorców, przy czy w ramach pożyczek 274,2 mln zł dla 

3221 przedsiębiorców, a w ramach poręczeń kredytowych udzielanych przez 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych 480,9 mln zł dla 3341 przed-

siębiorców. 

Sieć Aniołów Biznesu – AMBER – od 2009 roku 

Sieć Aniołów Biznesu AMBER (SAB AMEBER) została utworzona  

w 2009 roku w ramach realizowanego przez PARP Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka (POIG), działanie 3.3, którego celem było zwięk-

szenie liczby inwestycji osób prywatnych („aniołów biznesu”) w innowacyj-

ne polskie przedsięwzięcia. SAB AMBER jest aktualnie jedną z wiodących 

sieci w Polsce i jedną z bardziej liczącej się sieci w Europie. Według danych 

Association of Business Angels Nework, w 2012 roku w Polsce funkcjono-

wało 12 SAB i niemal 500 w Europie, które skupiały prywatnych inwesto-

rów inwestujących w firmy na wczesnym etapie rozwoju. 

Na koniec 2015 roku SAB AMBER skupiała 67 inwestorów, którzy 

dzięki jej działalności zainwestowali ponad 10 mln zł. Bezpośrednio zaanga-

żowanie prywatnych inwestorów trafiło do 18 firm. Rokrocznie SAB AM-

BER analizuje biznes plany kilkuset młodych firm szukających finansowa-

nia, prezentując kilkadziesiąt z nich prywatnym inwestorom. 

Finansowanie ze strony prywatnych inwestorów jest jednym z kluczo-

wych elementów eko-systemu finansowania młodych, innowacyjnych MSP 

w Europie. W 2013 roku wartość tego finansowania osiągnęła w Europie 5,5 

mld USD (wartość finansowania dla tej samej grupy ze strony funduszy 

venture capital niecałe 2 mld USD)”
6
. Doświadczenia SAB AMBER po-

twierdzone doświadczeniami europejskimi, pokazują jak ważni są „anioło-

wie biznesu”, którzy finansują ryzykowne przedsięwzięcia, bez wymaga-

nych zabezpieczeń, na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, gdy po-

                                                             
6 www.eban.org. 
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trzeby kapitałowe przedsiębiorcy są relatywnie niskie, a ryzyko niepowo-

dzenia inwestycji jest największe. Według danych z raportu „Ocena realiza-

cji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007–2013” do-

tychczasowe działania SAB w Polsce, zajmujących się wspieraniem usług 

świadczonych przez aniołów biznesu, powinny być kontynuowane w bar-

dziej efektywnej postaci przez m.in. większą efektywność budowania goto-

wości inwestycyjnej dla przedsiębiorców, np. poprzez dywersyfikację ryzy-

ka, która m.in. polega na inwestowaniu w grupach SAB (syndykaty). Do-

świadczenia SAB AMBER potwierdzają tezę, że w Polsce obserwowana jest 

permanentnie zbyt mała skala wykorzystania zewnętrznego źródła finanso-

wania ze środków pochodzących z SAB, pomimo dużego potencjału. Warto 

podkreślić, że należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić sprawny sys-

tem eko-system finansowania innowacji i nie stracić obecnego dorobku SAB 

w Polsce, w tym także tych, którzy planują dokonać efektywnych nakładów 

na badania i rozwój (B+R) w działalności gospodarczej. 

Fundusz Kapitału Zalążkowego – Pomeranus Seed  

– od 2009 roku 

Fundusz Kapitału Zalążkowego „Pomeranus Seed” był pierwszym fun-

duszem kapitałowym, którego strategia inwestycyjna skupiała się na finan-

sowaniu o charakterze kapitałowym (seed capital) dla firm z Polski północ-

no-zachodniej. Projekt „Pomeranus Seed” realizowany jest na podstawie 

umowy z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Działanie 3.1 

Inicjowanie działalności innowacyjnej. Istota Funduszu Kapitału Zalążko-

wego „Pomeranus Seed” polega na rekrutacji i weryfikacji innowacyjnych 

projektów, a następnie ich preinkubacji oraz wsparciu kapitałowym (komer-

cjalizacji), w formie utworzenia spółki kapitałowej i objęcia udziałów za 

wkład gotówkowy kwotę nie wyższą niż 200 tys. euro i mniej niż 50% 

udziałów/akcji. Celem działania Funduszu jest zwiększenie liczby nowych 

przedsiębiorstw opartych na innowacyjnych pomysłach, technologiach lub 

modelach biznesowych w następujących obszarach: biotechnologia i medy-

cyna, technologie i przetwórstwo przemysłowe, nanotechnologia materiałów 

i wyrobów, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), edukacja, usłu-

gi oparte na wiedzy. 

W ramach Funduszu zainwestowano 14,4 mln zł w 21 polskich firm, 

głównie w branży ICT. Strategia inwestycyjna Funduszu zakłada sprzedaż 

udziałów w spółkach w ciągu 10 lat od inwestycji. Na koniec 2015 roku PFP 

posiadała udziały w 18 spółkach, w których budowana jest wartość oraz 

poszukiwani są inwestorzy gotowi odkupić udziały z adekwatną stopą zwro-

tu z inwestycji. 
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JEREMIE – Pożyczki – od 2010 roku 

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium En-

terprises – Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest me-

chanizmem pozadotacyjnego wsparcia finansowego skierowanego do mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. Jego istotą jest rewolwingowy charakter 

zaangażowanych środków. Celem JEREMIE jest uzupełnienie brakującej  

w polskiej gospodarce luki finansowania w zakresie aktywności mikro  

i małych przedsiębiorstw, będących we wstępnej fazie rozwoju. Misją inicja-

tywy JEREMIE jest dostarczanie zwrotnego kapitału na inwestycje tym 

podmiotom, które z wielu przyczyn nie mają dostępu do bankowych linii 

kredytowych, lub które rozpoczynają działalność (w tym również absolwen-

ci wyższych uczelni) i nie mają ani historii kredytowej, ani zabezpieczeń  

o wystarczającej wartości. 

W Polsce inicjatywa JEREMIE była wdrożona na poziomie regional-

nym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Przystąpiło do niej 

siedem województw: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, dol-

nośląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie
7
. W ramach tej 

inicjatywy w latach 2005–2015 Polska Fundacja Przedsiębiorczości udzieliła 

wsparcia 442,6 mln zł dla 3299 przedsiębiorców, stając się ogólnopolskim 

liderem.  

CIP – Regwarancje EFI – od 2011 roku 

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007–2013 

(CIP) został wdrożony przez Unię Europejską i był realizowany przez Euro-

pejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) dla wszystkich instytucji z Unii Europej-

skiej.  

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych był pierwszym w Polsce 

funduszem poręczeniowym, który skorzystał z regwarancji udzielonej przez 

Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach CIP. W 2011 roku Fundusz 

zawarł umowę o współpracy z EFI, oferując mikro i małym przedsiębiorcom 

następujące produkty poręczeniowe
8
:  

– poręczenia na START, 

– poręczenia Biznes Ekspres, 

– poręczenia Micro Inwest.  

Warto wskazać, że polscy przedsiębiorcy już od 10 lat korzystają z in-

strumentów finansowych programów ramowych Unii Europejskiej. Do 2015 

roku finansowanie z łącznie trzech perspektyw unijnych zakontraktowało 32 

„Narodowych Pośredników Finansowych”, działających w ramach siedmiu 

                                                             
7 Menadżerem Inicjatywy JEREMIE był głównie Bank Gospodarstwa Krajowego, 
www.jeremie.com.pl. 
8 Poręczenia są oferowane na terenie całego kraju za pośrednictwem kilku banków, w tym 
głównie BZWBK SA, PKO BP SA i Pekao SA, www.polfund.com.pl. 
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programów ramowych UE. Łączna wartość portfeli preferencyjnych kredy-

tów, poręczeń, pożyczek i leasingu to ponad 9 mld zł, w tym przede wszyst-

kim w ramach Programu CIP. Blisko 2/3 uruchomionych do tej pory środ-

ków udostępnili czterej liderzy: Pekao SA, Raiffeisen-Leasing Polska, POL-

FUND Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Fundusz Inicjatywa Mikro. 

Instytucje te osiągnęły najlepsze wyniki w zakresie zarówno liczby obsłużo-

nych przedsiębiorców, jak i wysokości skierowanej do nich preferencyjnej 

akcji finansowej. Łącznie w latach 2005–2015 ww. instytucje wygenerowały 

finansowanie dla ponad 13 tys. przedsiębiorstw
9
. 

Fundusz Mikropożyczkowy KLON – pilotaż od 2012 roku 

Fundusz Mikropożyczkowy KLON jest projektem pilotażowym reali-

zowanym od 2012 roku i jednym z pierwszych w Polsce. Pilotaż polegał na 

sprawdzeniu skuteczności zastosowania w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki zwrotnego wsparcia finansowego (mikropożyczki na start do 

50 tys. zł w ramach pomocy de minimis) osób planujących założyć działal-

ność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim, połączonego  

z bezpłatnym wsparciem szkoleniowo-doradczym (szkolenia stacjonarne i e- 

learningowi oraz specjalistyczne doradztwo i mentoring). Projekt zakładał 

udział 590 osób i utworzenie co najmniej 165 nowych mikroprzedsiębiorstw. 

Grupą docelową projektu są osoby pracujące i/lub pracownicy naukowi, 

studenci albo absolwenci, którzy w dniu rekrutacji do projektu  

i w okresie 12 miesięcy poprzedzających rekrutację nie prowadzili działal-

ności gospodarczej. Do 31.12.2015 roku do projektu zakwalifikowano 610 

uczestników, udzielono 223 pożyczki na kwotę 8,8 mln zł, tworząc tym sa-

mym 223 nowe mikroprzedsiębiorstwa. Realizacja pilotażowego projektu 

jednoznacznie wskazuje na bardzo duże zapotrzebowanie w zakresie instru-

mentu mikropożyczkowego wspierającego tworzenie start-upów.  

JEREMIE – Poręczenia – od 2013 roku 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych przystąpił do inicjatywy 

JEREMIE w 2013 roku w następujących województwach: zachodniopomor-

skie, pomorskie, dolnośląskie, mazowieckie. Udzielił 334 poręczeń kredy-

towych w ramach tej inicjatywy w latach 2013–2015 na łączną kwotę 58,2 

mln zł. Poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE były udzielane dla przed-

siębiorców nieodpłatnie i na zasadzie pomocy de minimis. 

Wsparcie w Starcie – BGK – od 2015 roku 

Celem rządowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

„Wsparcie w Starcie” finansowanego ze środków krajowych jest rozwój 

przedsiębiorczości dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom na potrzeby 

rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, absolwentów 

                                                             
9 www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/aktualnosci/2015/20151221/. 
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i studentów. Pilotaż programu rozpoczął się w grudniu 2013 roku na terenie 

trzech województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego. 

W ramach II etapu, od listopada 2014 roku, rozszerzono zasięg programu na 

cały kraj oraz poszerzono katalog osób uprawnionych do ubiegania się  

o wsparcie. Poza wsparciem pożyczkowym wszyscy pożyczkobiorcy oraz 

potencjalni pożyczkobiorcy mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa oraz 

szkoleń.  

Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizuje powyższy program mi-

kropożyczkowy od czerwca 2015 roku w województwie kujawsko-

pomorskim i wielkopolskim. W ramach programu, studenci ostatniego roku 

studiów wyższych, absolwenci szkół lub uczelni wyższych a także zareje-

strowani bezrobotni, mają możliwość skorzystania z bezpłatnych usług do-

radczych i szkoleniowych zarówno przed rozpoczęciem, jak i po rozpoczę-

ciu działalności gospodarczej. Obok pożyczki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej możliwe jest również uzyskanie pożyczki na utworzenie sta-

nowiska pracy dla osoby bezrobotnej. O tę ostatnią mogą ubiegać się nie 

tylko pożyczkobiorcy korzystający z pożyczki na podjęcie działalności go-

spodarczej, ale także inne podmioty. 

Od lipca do grudnia 2015 roku do projektu wpłynęło 85 wniosków  

o pożyczkę na kwotę 5,2 mln zł i udzielono 60 pożyczek na kwotę 3,7 mln 

zł, co stanowi potwierdzenie bardzo dużego zapotrzebowania na instrument 

finansowy „Mikropożyczki dla start-upów”. 

Na rysunku 3 w celu podsumowania zaprezentowano case study PFP. 

PFP uważnie stosuje triadę: Cele → metody → środki, dopasowując ją 

do oczekiwań i specyfiki start-upów, mikro i małych przedsiębiorców oraz 

aplikując o dostępne środki z różnych źródeł finansowania unijnego i krajo-

wego.  

PFP w latach 2005–2015 rozbudowała sieć funduszy pożyczkowych 

PFP
10

, poręczeniowych POLFUND
11

, zbudowała fundusz kapitału zalążko-

wego POMERANUS SEED i sieć „aniołów biznesu” AMBER, co było me-

todą do osiągnięcia celu, tj. wsparcia finansowego i kapitałowego (głównie 

w sferze inwestycyjnej i innowacji) oraz szkoleniowo-doradczego dla mikro 

i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospo-

darczą. Dofinansowanie z funduszy unijnych i środków krajowych było 

niezbędnym środkiem, dzięki któremu można było zastosować metodę  

i osiągnąć cel. W ramach realizacji tej triady PFP uzyskała dofinansowanie 

w kwocie 0,7 mld zł, udzielając wsparcia finansowego dla mikro, małych 

                                                             
10 Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe PFP (RiSFP) w 7 województwach 
Polski północno-zachodniej, www.pfp.com.pl. 
11 Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych, www.polfund.com.pl. 
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przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą  

w kwocie 1,4 mld zł (mnożnik 2). 

 

Rysunek 3. Dofinansowanie z Funduszy Unijnych 2005–2015 – Case Study PFP 

Źródło: opracowanie własne. 

Przyszłość – wyzwania  

Jak powiedział Peter Drucker: „Najlepszym sposobem przewidywania 

przyszłości, jest jej tworzenie”. Ostatnie 10 lat doświadczeń PFP we wdra-

żaniu instrumentów inżynierii finansowej na polskim rynku funduszy po-

życzkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu” i funduszy kapitału 

zalążkowego potwierdza te słowa.  

W 2015 roku skończył się dziesięcioletni okres funkcjonowania w ra-

mach programów/projektów unijnych i krajowych. Warto więc podsumować 

dotychczasowe efekty, wskazując na główne procesy ewolucji systemu  

i mechanizmów funkcjonowania instrumentów finansowych Unii Europej-

skiej na polskim rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci 

„aniołów biznesu” i funduszy kapitału zalążkowego, na co wskazano w ni-
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niejszym artykule. Na tle statystyk i raportów
12

 PFP prezentowana jest jako 

lider SPO-WKP, JEREMIE oraz Europejskich Programów Ramowych EFI, 

a więc tych programów/projektów, które wniosły największy udział w pod-

noszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na europejskim rynku. 

Warto wskazać na programy/projekty, które będą dominować w nowej 

perspektywie unijnej 2014–2020. Do najważniejszych z punktu widzenia 

autorki niniejszego artykułu należą: 

1. Regionalne Programy Operacyjne, które będą kontynuacją dotychcza-

sowej Inicjatywy JEREMIE (pożyczki i poręczenia kredytowe)
13

. 

2. Instrument Kapitałowy STARTER i BIZNES w ramach Programu Ope-

racyjnego Inteligentny Rozwój – PARP – będący rozszerzeniem dotych-

czasowych projektów w ramach POIG
14

. 

3. Program COSME oferowany bezpośrednio przez Unię Europejską. 

4. Program EaSI. 

Z uwagi na to, że programy krajowe są bardziej znane, poniżej zapre-

zentowano główne założenia Programów COSME, Horyzont 2020 i EaSI, 

które są oferowane bezpośredni przez Unię Europejską
15

:  

1. W ramach Instrumentu Gwarancji Kredytowych (Loan Guarantee Facili-

ty, LGF) programu COSME, Europejski Fundusz Inwestycyjny udo-

stępnił gwarancje dla instytucji finansowych, oferujących produkty fi-

nansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Instrument obejmuje 

również regwarancje, tzn. gwarancje EFI dla instytucji gwarancyjnych, 

udzielających następnie gwarancji instytucjom finansowym oferującym 

produkty dla MSP oraz gwarancje dla sekurytyzacji portfeli instrumen-

tów dłużnych dla MSP. Gwarancjami instrumentu LGF może być objęte 

finansowanie dłużne dla przedsiębiorstw spełniających definicję MSP 

stosowaną przez Komisję Europejską, tzn. zatrudniających do 250 osób, 

o obrotach nieprzekraczających 50 mln euro lub sumie bilansowej do 43 

mln euro. Finansowanie może być przeznaczone na inwestycje w środki 

trwałe (rzeczowe i niematerialne) bądź na kapitał obrotowy. Maksymal-

ny okres obowiązywania gwarancji to 10 lat. Maksymalna wartość gwa-

rancji EFI w ramach jednej transakcji, zawartej przez pośrednika  

z przedsiębiorcą, to 1,5 mln euro. Gwarancje są bezpłatne zarówno dla 

pośredników finansowych, jak i przedsiębiorców korzystających z prefe-

rencyjnego finansowania. 

                                                             
12 M.in. Raporty PZFP, www.pzfp.pl, KSFP, www.ksfp.org.pl, KPK, www.instrumenty fi-
nansoweue.gov.pl. 
13 www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
14 www.parp.gov.pl. 
15 www.instrumentyfinansoweue.gov.pl. 
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2. W ramach Instrumentu Kapitałowego dla Wzrostu (Equity Facility for 

Growth, EFG) programu COSME, EFI oferuje finansowanie udziałowe 

dla funduszy realizujących inwestycje podwyższonego ryzyka (venture 

capital, mezzanine) w małe i średnie przedsiębiorstwa w fazie ekspansji 

lub wzrostu. 

3. InnovFin SME Guarantee to instrument gwarancyjny programu Hory-

zont 2020, poprawiający dostępność finansowania dłużnego dla innowa-

cyjnych przedsiębiorstw. Zasada działania jest zbliżona do instrumentu 

LGF w programie COSME: EFI udostępnia gwarancje bądź regwarancje 

dla instytucji finansowych, oferujących produkty finansowe dla MSP 

oraz „Small Midcaps” (przedsiębiorstw wykraczających poza definicję 

MSP, zatrudniających poniżej 500 osób). Gwarancjami mogą być objęte 

kredyty bądź inne formy finansowania dłużnego o wartości od 25 tys. do 

7,5 mln euro. Finansowanie może dotyczyć inwestycji (środki rzeczowe, 

wartości niematerialne i prawne), kapitału obrotowego oraz przeniesie-

nia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z finansowania mogą ko-

rzystać przedsiębiorcy spełniający przynajmniej jedno z kilkunastu okre-

ślonych przez EFI kryteriów innowacyjności (np. szybki wzrost, dyspo-

nowanie patentami, udział w programach wsparcia innowacyjności, in-

westycje w działalność badawczą). Gwarancje obejmują do 50% poten-

cjalnych strat (uwzględniających kapitał i odsetki) pośrednika finanso-

wego z tytułu poszczególnych umów finansowania. Gwarancja ma cha-

rakter portfelowy i nie jest ograniczona (nie występuje cap rate). Koszt 

gwarancji dla pośrednika finansowego w stosunku rocznym wynosi 0,5–

0,8% bieżącej ekspozycji EFI z tytułu gwarancji. Pośrednik jest zobo-

wiązany do obniżenia ceny finansowania oferowanego przedsiębior-

stwom – beneficjentom końcowym instrumentu. 

4. InnovFin SME Venture Capital to instrument kapitałowy, w ramach 

którego EFI oferuje finansowanie inwestorskie dla funduszy VC oraz 

funduszy „aniołów biznesu”. Fundusze wsparte przez EFI są zoriento-

wane na innowacje i inwestują w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie 

rozwoju. EFI finansuje do 25% (a w szczególnych przypadkach do 50%) 

kapitalizacji funduszy. 

5. W ramach EaSI Mirofinance Guarantee Europejski Fundusz Inwestycyj-

ny oferuje gwarancje portfelowe dla instytucji finansowych, udzielają-

cych mikropożyczek (finansowania dłużnego do wysokości 25 tys. euro) 

przeznaczonych na zakładanie lub rozwijanie działalności mikroprzed-

siębiorstw (zatrudniających do 9 osób, których obroty lub wartość bilan-

sowa nie przekraczają 2 mln euro). Gwarancja pokryje do 80% ewentu-

alnej straty pośrednika i jest ograniczona do 30% wartości portfela. Fi-

nansowanie może być przeznaczone na koszty związane z zakładaniem 
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lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, tzn. inwestycje, kapitał obrotowy, 

nabycie licencji itp. Pośrednik korzystający z gwarancji jest zobowiąza-

ny do udostępnienia finansowania dla mikroprzedsiębiorców na zasa-

dach preferencyjnych, np. oferując wydłużony okres finansowania, ob-

niżenie ceny finansowania, obniżenie wymogów dotyczących zabezpie-

czeń. Gwarancje w ramach EaSI Microfinance są bezpłatne. W ramach 

EaSI EFI oferuje także gwarancje dla finansowania przedsiębiorstw spo-

łecznych. Oferta instrumentów gwarancyjnych programu EaSI zostanie 

uzupełniona o regwarancje dla mikrofinansowania oraz regwarancje dla 

finansowania przedsiębiorstw społecznych. Ponadto dostępne będą po-

życzki i finansowanie kapitałowe dla instytucji finansowych udzielają-

cych mikropożyczek. 

Podsumowanie  

Działania Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ostatnim 10-leciu 

(2005–2015) we wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej na polskim 

rynku funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, sieci „aniołów biznesu”  

i funduszy kapitału zalążkowego zapewniły komplementarny ekosystem 

wsparcia przedsiębiorców. 

Instytucje otoczenia biznesu, do których zalicza się Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości będą odgrywać coraz większą rolę w budowaniu zrów-

noważonej, innowacyjnej gospodarki, a wykorzystanie dobrych praktyk 

dotyczących zastosowania instrumentów inżynierii finansowej może zdyna-

mizować rozwój rynku. Ważne jest, aby wdrożyć właściwe działania w ra-

mach regionalnych, krajowych i europejskich programów w perspektywie 

2014–2020, co powinno przyczynić się do wzrostu innowacyjności, a tym 

samym konkurencyjności polskich mikro i małych przedsiębiorstw na rynku 

globalnym. Należy przy tym dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić spraw-

ny eko-system finansowania polskich przedsiębiorców, w tym w szczegól-

ności start-upów i firm planujących dokonać efektywnych nakładów na B+R 

i nie stracić obecnego dorobku w Polsce. 
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Summary. In the last decade (2005–2015) Polish Enterpreneurs Foundation has 

ensured complementary ecosystem of supporting entrepreneurs through implementa-

tion of financial engineering instruments (loans, guarantees, seed capital and busi-
ness angels investments) in Poland. Business Support Organisations, such as Polish 

Enterpreneurs Foundtaion, will play an increasing role in building balanced and 

innovative economy. Best practices in financial engineering instruments may boost 

the market development. It is crucial to implement proper actions in regional, na-

tional and European programmes in 2014–2020 perspective, which should increase 

the level of innovation, and in result competitiveness of SMEs on global market. All 
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panies, especially the startups and those investing in R&D, and not to lose previous 

achievements in Poland. 
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Streszczenie. Zwiększanie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw nadal pozostaje priorytetem w nowej perspektywie finansowej. Wzmacnia-

nie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje stanowią siatkę nałożoną 

na wszystkie działania i instrumenty oferowane w ramach nowej puli funduszy unij-
nych. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych założeń finansowania dla 

inteligentnego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz 

zaprezentowanie przeznaczonych dla tego sektora przedsiębiorstw instrumentów 

opracowanych na potrzeby nowej perspektywy finansowej 2014–2020. Celem nad-

rzędnym tych instrumentów pozostaje chęć zwiększenia innowacyjności sektora 

MSP w Polsce, co ma podnieść ich konkurencyjność na rynku oraz umiędzynaro-

dowienie.   

Wprowadzenie  

Konkurencyjność gospodarki w dużej mierze zależy od rozwoju sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Stąd nie bez powodu w Unii Eu-

ropejskiej na umacnianie tego sektora podmiotów rynkowych kładzie się 



250 Anna Bera 

 

szczególny nacisk, albowiem właśnie te przedsiębiorstwa stanowią siłę na-

pędową wzrostu i rozwoju gospodarczego każdego kraju. Rozdysponowane 

już środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych na lata 2007–

2014, przyczyniły się do rozkwitu wielu obszarów gospodarowania naj-

mniejszych podmiotów rynkowych. Kontynuacją działań podejmowanych  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2007–2014) 

jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (2014–2020) Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju
 
(MIiR, 2015). Ten krajowy program operacyjny ma 

na celu finansowanie badań, rozwoju i innowacji. Ma to być zrealizowane 

przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych 

przez przedsiębiorstwa. Całkowita alokacja na ten program z funduszy euro-

pejskich wynosi 8,6 mld euro. Z założenia Program Operacyjny Inteligentny 

Rozwój ma koncentrować się na przedsięwzięciach związanych ze zwięk-

szeniem innowacyjności gospodarki, rozwoju sektora nauki, współpracy 

pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniu wysokiej 

jakości otoczenia biznesu, sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przed-

siębiorstw. W programie przewidziano następujące kluczowe obszary 

wsparcia:  

– rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,  

– budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sekto-

rem nauki a przedsiębiorstwami,  

– wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek na-

ukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.  

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane będzie głównie z dwóch celów 

tematycznych (CT): 

1. CT 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego  

i innowacji – wsparcie skoncentrowane będzie przede wszystkim na 

priorytetowych obszarach gospodarki określonych w ramach krajowych 

inteligentnych specjalizacji.   

2. CT 3 – Wzmacnianie konkurencyjności MSP, sektora rolnego oraz sek-

tora rybołówstwa i akwakultury.  

Adresatami wsparcia, obok kluczowych w tym programie mikro, ma-

łych średnich przedsiębiorstw, mają być: jednostki naukowe, kastry i insty-

tucje otoczenia biznesu. W nowej pespektywie finansowania szczególny 

nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych 

oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw, a także wprowadzenie wyni-

ków tych projektów na rynek. 
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Potrzeby rozwoju sektora MSP oraz osie priorytetowe w Programie 

Operacyjnym Inteligentny Rozwój (2014–2020) 

Zgodnie z raportem przygotowanym na zlecenie Polskiej Agencji Roz-

woju Przedsiębiorczości Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw na wspar-

cie działalności badawczo-rozwojowej (PARP, 2013) głównymi barierami 

rozwoju wewnętrznej działalności B+R przez przedsiębiorstwa są: 

– brak środków na działalność B+R+I, 

– bariery finansowe, szczególnie istotne w przypadku mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw, 

– trudności z pozyskaniem publicznego wsparcia, 

– niewystarczające zasoby ludzkie, organizacyjne, know-how, brak 

własnej infrastruktury B+R, 

– niewystarczające korzystanie z usług doradczych firm zewnętrz-

nych, 

– trudności z poprawnym księgowaniem wydatków związanych  

z działalnością B+R, 

– problemy we współpracy z jednostkami naukowymi: zbytnia teore-

tyczność badań prowadzonych w jednostkach naukowych, niedo-

trzymywanie terminów, skomplikowane relacje z pracownikami na-

ukowymi i administracją w jednostkach naukowych, 

– niepewny popyt na nowe produkty, będące efektem komercjalizacji 

wyników prac B+R, 

– problemy w wyszukiwaniu i ocenie różnorodnych zasobów ze-

wnętrznych, ich asymilacji, transformacji i zastosowaniu, 

– utrudniony dostęp do zewnętrznych usług konsultingowych, 

– brak aktywności jednostek B+R w komercjalizacji wyników prac 

badawczych, 

– niedojrzałość instytucji finansowych, 

– niedostatki w edukacji innowacyjnej przedsiębiorczości oraz niedo-

skonałe przepływy informacyjne, 

– niedoskonałości infrastruktury telekomunikacyjnej i komunalnej. 

Bariery te negatywnie wpływają na innowacyjność sektora MSP, przez 

co na rynku globalnym przedsiębiorstwa tego sektora nie są w stanie konku-

rować z innymi podmiotami. 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zakłada realizację pięć osi 

priorytetowych Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 (POIR 

2015):  

Oś I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa obejmo-

wać będzie finansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych przedsię-

biorstw, w tym projektów obejmujących przygotowanie prototypów 
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doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. W sytuacji, gdy przedsiębior-

stwo nie będzie miało wystarczającego potencjału kadrowego czy też infra-

strukturalnego do samodzielnej realizacji takich prac, może część projektu 

zlecić podmiotom zewnętrznym (np. jednostkom naukowym). Tu również 

został przewidziany schemat finansowania projektów B+R, realizowany we 

współpracy z funduszami venture capital. Instrument stymulować będzie 

tworzenie firm na podstawie wyników prac B+R, pochodzących głównie ze 

środowiska jednostek naukowych. Ma to na celu rozwój i komercjalizację 

innowacyjnych produktów, usług i technologii. 

Oś II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia 

działalności B+R+I zakłada objęcie współfinansowaniem projektów mają-

cych na celu stworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębior-

stwach. Realizowane będą tu także działania polegające na wsparciu proin-

nowacyjnych usług dla przedsiębiorstw, świadczonych przez instytucje oto-

czenia biznesu lub jednostki naukowe, w tym usług związanych z prowadze-

niem prac B+R, transferem technologii, ochroną własności przemysłowej 

oraz współpracą w obszarze B+R+I. 

Oś III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach obejmuje wsparcie 

wyłącznie dla przedsiębiorstw sektora MSP. W obszarze tej osi finansowa-

nie obejmuje projekty polegające na wdrożeniu innowacyjnych produktów, 

usług lub technologii. Szczególnie nacisk położony zostanie na wybór takich 

projektów, które dotyczą zastosowania wyników prac B+R w działalności 

gospodarczej. Ze względu na zróżnicowany poziom ryzyka występującego  

w projektach wdrożeniowych, przewiduje się stosowanie różnych instrumen-

tów wsparcia – zarówno dotacyjnych, jak i instrumentów finansowych (IF), 

np. gwarancji. W przypadku zastosowania instrumentów finansowych nabór 

i ocena wniosków mogą być prowadzone we współpracy z instytucjami fi-

nansowymi, z odpowiednim potencjałem i doświadczeniem w oferowaniu 

tego typu instrumentów. Jednocześnie w III osi przewiduje się wsparcie 

innowacyjnych start-upów, czyli młodych firm prowadzących prace B+R, 

zajmujących się komercjalizacją wyników tych prac lub wdrażających in-

nowacyjne pomysły w swojej działalności. Tego typu działania realizowane 

będą z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych (przy zaangażowaniu 

funduszy seed capital, funduszy venture capital lub „aniołów biznesu”) oraz 

instrumentów pożyczkowych (uzupełniających wsparcie kapitałowe), a także 

– w ograniczonym zakresie – dotacji (finansującej koszty usług doradczych 

związanych z pozyskaniem kapitału z rynków regulowanych i alternatyw-

nych). W ramach III osi programu finansowane są również usługi doradcze  

z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz programy promocji pol-

skich marek produktowych. Celem tych działań jest zapewnienie komplek-

sowej obsług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w procesie umię-
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dzynarodowienia działalności – od udzielenia podstawowych informacji 

dotyczących konkretnych rynków, poprzez wsparcie w nawiązaniu i rozwoju 

kooperacji z partnerami zagranicznymi, aż po asystę na rynku zagranicznym.  

Oś IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego ma służyć pod-

niesieniu jakości polskiej nauki. W jej ramach finansowane są badania na-

ukowe i prace rozwojowe prowadzone przez sektor nauki we współpracy  

z przedsiębiorcami. Dodatkowo, finansowaniem objęta jest publiczna infra-

struktura badawczo-rozwojowa, ograniczona do projektów znajdujących się 

na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. W IV osi programu 

zaprojektowane zostały także instrumenty służące konsolidacji potencjału 

naukowego i zwiększania potencjału kadrowego sektora B+R. 

Oś V. Pomoc techniczna zakłada wsparcie, które będzie udzielane in-

stytucjom zaangażowanym w zarządzanie i wdrażanie programu, celem za-

pewnienia zarówno wiedzy i umiejętności adekwatnych do specyfiki reali-

zowanych zadań, jak i warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych 

do sprawnego funkcjonowania instytucji. Ponadto wspierane są działania 

służące budowie potencjału beneficjentów np. w formie szkoleń i warszta-

tów oraz wydarzenia informacyjno-promocyjne upowszechniające wiedzę  

o POIR. 

Instrumenty finansowego wsparcia MSP dostępne w Ministerstwie 

Gospodarki  

W Ministerstwie Gospodarki mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

mają możliwość aplikowania o finansowanie w ramach osi 2 z Działania 2.1 

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Podstawowym 

celem tego działania jest wsparcie dla tworzenia i rozwoju infrastruktury 

B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie  

i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac ba-

dawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

W ramach konkursu pomoc może zostać również przeznaczona na inwesty-

cje typu Centra Badawczo-Rozwojowe. Pewnym ograniczeniem może być 

dość wysoka kwota minimalnych kosztów kwalifikowanych w wysokości  

2 mln zł. Niemniej idea konkursu oraz proponowany zakres wsparcia może 

przyczynić się do dynamicznego rozwoju kluczowego obszaru aktywności 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jakim jest infrastruktura B+R. 

Chęć poodnoszenia swojej konkurencyjności oraz wychodzenia na rynki 

zagraniczne stawia przed podmiotami rynkowymi wysokie wymagania, tak-

że te związane z koniecznością inwestowania w prace badawczo-rozwojowe. 
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Instrumenty finansowego wsparcia MSP dostępne w Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości  

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powierzono rolę Instytu-

cji Wdrażającej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 

2014–2020. PARP będzie odpowiedzialna za realizację wybranych instru-

mentów w ramach II i III osi priorytetowej programu; będzie udzielała 

wsparcia pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków bu-

dżetu państwa. 

Wśród głównych obszarów aktywności Agencji należy wskazać: roz-

wój innowacyjnej przedsiębiorczości, inwestycje w innowacje, rynek start-

upowy oraz umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjno-

ści i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Na finansowe wspar-

cie w latach 2014–2020 PARP dysponuje kwotą 3,6 mld euro, z czego na 

poszczególne programy operacyjne: PO IR – 1,9 mld euro, PO PW – 1,6 mld 

euro, PO WER – 90 mln euro.  

Szczególnie ważne dla rozwoju i umacniania konkurencyjności sektora 

MSP pozostają następujące poddziałania: 

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP. Celem działa-

nia jest zwiększenie dostępności specjalistycznych wysokiej jakości proin-

nowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjaliza-

cjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji. Wspierane 

będą zgłoszone przez przedsiębiorcę proinnowacyjne usługi doradcze (rys. 

1), które będą miały za zadanie stymulować proces wdrażania wybranej 

przez niego innowacji. Wcześniej przedsiębiorca musi nawiązać współpracę 

z akredytowanym Ośrodkiem Innowacji. A zatem w centrum pozostaje tu 

usługa proinnowacyjna, która powinna być adekwatna do zakresu pomocy 

potrzebnej przy wdrożeniu innowacji. Proces jej wdrażania ustalany jest 

indywidualnie przez przedsiębiorstwo, a jego celem nadrzędnym pozostaje 

wdrożenie w firmie innowacji technologicznej produktowej lub procesowej.  

Kolejne ważne podziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MSP. Finan-

sowym wsparciem mają być objęte projekty związane z zakupem usługi 

polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, 

nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu 

wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Celem działania jest 

pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie 

usług świadczonych przez jednostki naukowe. W założeniu przyjęto, że bo-

ny mają wspomóc około 2300 przedsiębiorców w opracowaniu wyrobu, 

usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową 

dla około 1500 przedsiębiorców oraz w opracowaniu technologii produkcji, 
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co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800 przedsiębiorców  

z sektora MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Zakres usługi proinnowacyjnej 

Źródło: opracowano na podstawie materiałów PAPR dotyczących Proinnowacyjnej usługi 
IOB dla MSP, Poddziałania 2.3.1, Warszawa 2015. 

Istotne miejsce w nowej perspektywie finansowej (2014–2020) zajmuje 

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczo-

wych. Celem działania jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działa-

jących w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych. Wsparciem zostaną 

objęte usługi służące PARP (2015): 

– wprowadzeniu na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego człon-

ków ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych 

technologicznie, 

– związanie z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjona-

lizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami  

z zagranicy, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczno-

ści klastra na rynkach międzynarodowych.  

Planowane do osiągnięcia z realizacji tego poddziałania efekty to 

przede wszystkim wsparcie przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji 

działalności, zaangażowanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w kla-

stry.  

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej to działanie, któ-

rego celem jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MSP w procesie uzyska-

nia ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regional-

nym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu 

Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski  

i jej realizacji. Przedmiotem ochrony może być wynalazek, wzór użytkowy,  

 
 

Usługa  

proinnowacyjna 

Usługi wsparcia innowacji 

obejmuje m.in.: 

udostępnienie przestrzeni 

biurowej, banków danych, 

zasobów bibliotecznych, 

badań rynku,  

laboratoriów, 
znakowanie,  

testowanie  

i 

certyfikację jakości. 

Usługa doradcza  

w zakresie 

innowacji obejmuje m.in.: 

doradztwo, pomoc, 

szkolenia w zakresie 

transferu wiedzy, 

nabywania i ochrony 
wartości niematerialnych 

i prawnych. 



256 Anna Bera 

 

wzór przemysłowy. Typy projektów możliwe do objęcia wsparciem muszą 

obejmować PARP (2015):  

a) działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej  

i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw 

ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory 

przemysłowe; 

b) działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej  

w związku  z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie: 

– unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo 

prawa z rejestracji, 

– stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użyt-

kowy albo prawa z rejestracji. 

Na szczególną uwagę przedsiębiorców zasługuje z pewnością poddział 

3.1.5 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. Instru-

ment skierowany jest do przedsiębiorstw, które niekoniecznie przy rozwoju 

firmy chcą się dzielić swoimi udziałami lub akcjami, a preferują formułę 

długu w postaci emisji obligacji. Instrument przewiduje również możliwość 

finansowania także wydatków związanych z pozyskaniem ratingu przez 

przedsiębiorstwa. Celem działania jest zniesienie głównej bariery  

w pozyskaniu finansowania z rynków publicznych, tj. wysokich kosztów 

przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji. 

Tym samym przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony dostęp do finansowania, 

a polskie rynki papierów wartościowych będą zasilane nowymi, dynamicz-

nie rozwijającymi się przedsiębiorstwami. 

Warto również wskazać na ważne podziałanie 3.2.1 Badania na rynek. 

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności ma-

łych i średnich przedsiębiorstw przez zapewnienie środków na realizację 

wdrożeń projektów badawczych. 

Wymienione poddziałania nie wyczerpują listy wsparcia dla sektora 

MSP. Wskazano jednak na te poddziałania, z których przedsiębiorstwa będą 

mogły skorzystać w pierwszym okresie nowej perspektywy finansowej 

2014–2020.  

Instrumenty finansowego wsparcia MSP dostępne w Banku 

Gospodarstwa Krajowego 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w Programie Operacyjnym Inte-

ligentny Rozwój rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt 

na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne jest in-

strumentem wsparcia finansowego mającym na celu podniesienie innowa-

cyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po-
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przez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących 

wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez 

przedsiębiorców w ramach projektu (Bank Gospodarstwa Krajowego, 2015). 

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca 

spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny 

na realizację inwestycji technologicznej. Wsparcie finansowe przeznaczone 

jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup  

i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz 

uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszo-

nych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej, towarów, procesów lub usług.  

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa 

własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników ba-

dań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kredyt tech-

nologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym 

została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji techno-

logicznej. Wdrożenie technologii musi polegać na takich działaniach przed-

siębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku  

o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie przez stworzenie 

bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta 

będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie 

produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających  

z wdrożenia tej technologii. Należy jednak odróżnić inwestycje polegające 

faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie 

i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wnio-

sku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej tech-

nologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej we-

dług tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu 

technologii objętej wnioskiem), nie można mówić, że technologię wdraża 

nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już 

producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej 

sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjo-

nalności linii technologicznej. 

Podsumowanie 

Decydującą rolę w kształtowaniu innowacyjnego charakteru europej-

skiej gospodarki odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa. Perspektywa 

finansowa 2014–2020 wymaga sposobu myślenia w finansowaniu bezzwrot-

nym i zwrotnym pochodzącym ze środków unijnych. Kierunkiem podsta-

wowym pozostaje finansowanie badań B+R oraz aktywna współpraca przed-
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siębiorstw ze światem nauki. Przed sektorem MSP stoi poważne wyzwanie 

związane z umiejętnym i efektywnym wykorzystaniem instrumentów finan-

sowych jakie zostanie zaproponowane do 2023 roku przez poszczególne 

instytucje wdrażające PO IR, należą do nich m.in.: Departament Funduszy 

Europejskich Ministerstwa Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsię-

biorczości oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.  
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Streszczenie. Decyzją Bazylejskiego Komitetu Bankowego od 2011 roku następuje 

stopniowe wdrażania do systemu bankowego krajów Unii Europejskiej norm 

ostrożnościowych, określanych jako Bazylea III. Nowe reguły nakładają na banki 
obowiązek posiadania wyższej wartości kapitałów własnych. Wartość kapitałów, 

które będą musiały utrzymywać banki zależy od ryzyka finansowanych projektów. 

W związku z tym kredyty udzielone na finansowanie bardziej ryzykownych projek-

tów będą droższe. MSP mają możliwość obniżenia ryzyka swojego projektu dostar-

czając bankowi, wraz z wnioskiem kredytowym, obszernych informacji o tym pro-

jekcie. 

Wprowadzenie 

Świat finansów musi być bardziej stabilny – taki był zamiar Bazylej-

skiego Komitetu Bankowego kiedy we wrześniu 2010 roku podjął decyzję 

zaostrzenia wymogów kapitałowych obowiązujących przy udzielaniu kredy-

tów. Podwyższenie wymogów kapitałowych ma na celu przede wszystkim 

przeciwdziałanie pojawieniu się kolejnego kryzysu finansowego.  

Nie budzi wątpliwości, że kryzys finansowy w 2008 roku spowodowa-

ny został przez tzw. banki globalne, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) 

nie przyczyniły się do rozwoju tego kryzysu, jednakże to MSP stanowią 
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zdecydowaną większość przedsiębiorstw w krajach UE, a ich rozwój uzależ-

niony jest w najwyższym stopniu od dostępu do kredytów bankowych.
 
 

W Polsce przedsiębiorstwa te stanowią ponad 99,8% ogólnej liczby przed-

siębiorstw. Zważywszy na ich rolę w tworzeniu wzrostu gospodarczego  

i miejsc pracy przedsiębiorstwa te są kręgosłupem polskiej gospodarki. 

Ożywienie i wzrost polskiej gospodarki w dużej mierze zależą od dostępu 

MSP do kapitału. Wynikająca z cech jakościowych MSP ograniczona liczba 

alternatywnych źródeł finansowania sprawia, że ich rozwój uzależniony jest 

od możliwości pozyskania kredytów bankowych. Istnieje obawa, że wdroże-

nie reguł Bazylei III może przyczynić się do pogorszenia sytuacji MSP na 

rynku kredytów bankowych.
 
W artykule podjęto próbę udzielenia odpowie-

dzi na pytanie – czy obawy te są uzasadnione? 

Rozważania przedstawione w artykule ograniczono do kredytów ban-

kowych, jednak omawiane zmiany dotyczą także innych form finansowania, 

takich jak leasing, faktoring, pozyskiwania kapitału na rynku finansowego.
 
   

Rozwój wolnego rynku dla przepływu dóbr i kapitału, obserwowany od 

początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, spowodował umocnienie się 

powiązań między rynkami krajowymi. Ze względu na znaczące różnice  

w bankowych normach ostrożnościowych, obowiązujących w różnych kra-

jach, coraz większym problemem stawało się zjawisko „arbitrażu regulacyj-

nego”. W odpowiedzi na tę sytuację w roku 1975 powołano Komitet Bazy-

lejski Nadzoru Bankowego (BCBS)
1
, którego zadaniem była harmonizacja 

obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru bankowego. BCBS opra-

cował zalecenia związane z ograniczeniem ryzyka  w międzynarodowych 

transakcjach finansowych. Zalecenia te zostały opublikowane w roku 1988 

jako tak zwana umowa bazylejska (Bazylea I). Umowa ta określiła, dla ban-

ków prowadzących działalność międzynarodową, minimalną wartość 

wskaźnika BIS – informującego o relacji funduszy banku do aktywów wa-

żonych ryzykiem (RWA) – w wysokości co najmniej 8%. W początkowym 

okresie obowiązywania reguły sformułowane w Bazylei I były skuteczne  

i spotkały się z dużym uznaniem, o czym świadczy wdrożenie ich także  

w bankach nieuczestniczących w transakcjach międzynarodowych (Bielaw-

ska, 2009). Szybko jednak okazało się, że ograniczenie oddziaływania reguł 

do kredytów bankowych nie wystarczy, aby zapobiec pojawieniu się kolej-

nego kryzysu finansowego. Głównym powodem było to, że sposób oblicza-

                                                        
1 Bazylejski Komitet do spraw Nadzoru Bankowego utworzony został przez prezesów ban-
ków centralnych krajów Grupy G-10. Obecnie w skład Komitetu wchodzą przedstawiciele 
władz nadzoru bankowego i banków centralnych 27 krajów: Argentyny, Australii, Belgii, 
Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Hongkongu, Indii, Indonezji, Włoch, Japonii, 
Korei, Luksemburga, Meksyku, Holandii, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapuru, RPA, Hisz-
pania, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i USA. 
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nia wartości RWA nie uwzględniał wszystkich rodzajów ryzyka bankowego, 

jakie pojawiły się wraz z rozwojem rynków finansowych. W związku z tym 

zmieniono reguły i od 1 stycznia 2007 roku zaczęła obowiązywać – we 

wszystkich instytucjach finansowych Unii Europejskiej – Nowa Umowa 

Kapitałowa (NUK), zwana w skrócie Bazylea II (NBP, 1999, s. 9–10). 

Główna idea Bazylei I dotycząca utrzymywania przez bank minimalnej war-

tości wskaźnika BIS na poziomie 8% została utrzymana. Modyfikacji pod-

dano dotychczasowe metody wyznaczania kapitału banku, czyli wymogu 

kapitałowego dla pokrycia ryzyka kredytowego. Udoskonalono metodę kla-

syfikacji ekspozycji, którym przypisywane były dotąd stałe wagi ryzyka, 

według tzw. metody standardowej i zastąpiono je wagami ryzyka zależnymi 

od ratingów uznanych agencji ratingowych. Wagi ryzyka zostały przypisane 

w zależności od rodzaju ekspozycji i przynależności dłużnika do określonej 

klasy podmiotów oraz zabezpieczenia posiadanego dla tej ekspozycji (Za-

rządzenie nr 5/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 2 grudnia 1998 r.) 

Dopuszczono również możliwość stosowania tzw. metody wewnętrznych 

ratingów ekspozycji kredytowych (Internal Ratings Based Approach, IRB). 

Mimo znacznego udoskonalenia reżimu ostrożnościowego, wprowa-

dzającego standardy zarządzania ryzykiem i zasady wyznaczania wymogów 

kapitałowych bardziej skorelowanych z ryzykiem faktycznie ponoszonym 

przez banki oraz podwyższenia wymagań w zakresie dyscypliny rynkowej, 

wdrożenie Bazylei II nie zapobiegło wystąpieniu kryzysu finansowego  

w 2008 roku.  

Wyniki analiz Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) wyka-

zały, że straty poniesione przez 99% tzw. banków światowych w czasie kry-

zysu zapoczątkowanego w 2008 roku wyniosły 5 lub mniej procent wartości 

aktywów tych banków ważonych ryzykiem (RWA) (Langer, Eschenburg, 

Eschbach, 2013, s. 27). Straty były więc mniejsze niż minimalna wartość 

wskaźnika BIS wymagana przez Bazyleę I i Bazyleę II. W związku z tym 

poniesione straty nie mogły doprowadzić do niestabilności systemu finan-

sowego. Okazało się jednak, że definicje kapitału banku przyjęte w Bazylei I 

i Bazylei II były nieprecyzyjne i umożliwiały tworzenie bardzo zróżnicowa-

nego zakresu tego pojęcia. Kapitał banku ustalony w ten sposób charaktery-

zował się ograniczoną zdolnością absorpcji strat i nie mógł pokryć powsta-

łych niedoborów. 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację BCBS przygotował i opublikował 

w grudniu 2009 roku pierwsze dokumenty konsultacyjne
 
 dotyczące zmian  

w NUK, które we wrześniu następnego roku opublikowane zostały jako 

Bazylea III. 
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Równolegle do prac Komitetu Bazylejskiego w Unii Europejskiej trwa-

ły prace nad regulacjami (pakiet CRD IV/CRR) umożliwiającymi transpozy-

cję do prawa unijnego znowelizowanych reguł ostrożnościowych (Rozpo-

rządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 

czerwca 2013 r.). Celem prac nad tymi regulacjami było wzmocnienie bez-

pieczeństwa zarówno całego systemu finansowego, jak i poszczególnych 

podmiotów. Do najważniejszych zmian, jakie znalazły się w pakiecie CRD 

IV / CRR, zaliczyć można: 

– podniesienie jakości, spójności i transparentności sposobu obliczania 

funduszy własnych zapewniających rzeczywistą absorpcję strat, 

– objęcie wymogami kapitałowymi ryzyka związanego z instrumen-

tami pochodnymi, 

– wzrost bezpieczeństwa banków poprzez podwyższenie wielkości 

kapitałów w relacji do RWA, 

– wprowadzenie  dwóch dodatkowych buforów kapitałowych – bufora 

zabezpieczającego i bufora antycyklicznego, 

– zwiększenie znaczenia zarządzania płynnością krótkoterminową  

i długoterminową, 

– uszczegółowienie zagadnień związanych z ładem korporacyjnym  

i zarządzaniem ryzykiem. 

Zarządzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie sposobu 

wyliczenia współczynników CRR wypłacalności banku oraz procentowych 

wag ryzyka przypisanych poszczególnym kategoriom aktywów i zobowią-

zań pozabilansowych nakazuje bankom dysponować taką ilością kapitału 

(regulacyjnego),
2
 która pozwoli im pokryć nieoczekiwane straty i zachować 

wypłacalność w każdej sytuacji, także w razie kryzysu. Z powyższego wyni-

ka, że dysponując określoną wartością kapitału bank może udzielić różną 

liczbę kredytów w zależności od ich ryzykowności. Zatem im bardziej ryzy-

kowne aktywa, tym mniej kredytów można udzielić. 

 

 

                                                        
2 Kapitał regulacyjny (RC) jest to prawny środek ostrożnościowy zdefiniowany przez regula-
tora i służący jako minimalna kwota Tier 1 i Tier 2, a także kapitał zapasowy wymagany do 
absorpcji nieoczekiwanych strat. RC to minimalna wartość kapitału, którą bank musi utrzy-
mywać z perspektywy regulacyjnej w funkcji  amortyzatora umożliwiającego przetrwanie  
w przypadku dużych nieoczekiwanych strat.   



 Bazylea III i kredyty bankowe dla MSP 263 

 

  

BAZYLEA II (dzisiaj) 

Kapitał podstawowy  
2% 

Kapitał uzupełniający I klasy 
2% 

Kapitał uzupełniający II klasy 
4% 

  

=============   8%   =========== 

Wskaźnik funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem = 8 %  
 

BAZYLEA III 

(wartości docelowe 2019) 

Współczynnik 

kapitału podsta-
wowego  

4, 5% (Tier 1) 

Dodatkowy 

kapitał pod-
stawowy  

1,5% 

Kapitał uzupeł-

niający  
2,0% Tier 2 

Bufor zabezpie-

czający  
2,5% 

Bufor antycy-

kliczny  

0– 2,5% 

 

======================   13%   ==================== 
Wskaźnik funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem = 13% 

Rysunek 1. Wymagania dotyczące buforu bezpieczeństwa kapitałowego według 

Bazylei II i Bazylei III 

Źródło: Zarządzenia nr 5/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 2 grudnia 1998 roku; Roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku 
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.  

W dokumentach wprowadzających Bazyleę III zawarto podział kapitału 

banku w zależności od jakości i ryzykowności na kategorie: 

1. Kapitał Tier 1 – służy do pokrywania strat w warunkach wypłacalności 

banku. Kapitał ten pozwala bankowi kontynuować normalną działalność 

i zapewnia mu płynność finansową. Jakościowo najlepszy kapitał Tier 1 

jest nazywany zwykle „kapitałem podstawowym Tier 1” (CET1). Kapi-

tał ten powinien odpowiadać 4,5% wartości RWA. Tier 1 składa się  

z rzeczywiście wpłaconego kapitału własnego i ewentualnie disagio oraz 

określonych rezerw, przede wszystkim z zatrzymanego zysku banku. 

Kapitał ten musi być wpłacony i jest nadrzędny wobec innych zobowią-

zań w sposób nieograniczony, ponadto musi istnieć możliwość pełnego 

rozliczenia tego kapitału z zaistniałymi stratami. 

2. Dodatkowy kapitał Tier 1 – kapitał ten tworzony jest poprzez emitowa-

nie przez banki instrumentów dłużnych spełniających określone wyma-

gania za zgodą krajowej instytucji nadzorczej. Kapitał ten pozwala ban-

kowi spłacić deponentów i uprzywilejowanych wierzycieli, gdy kapitał 

podstawowy (Tier 1) został wyczerpany. 

3. Kapitał uzupełniający (Tier 2) – środki zaliczone tutaj są nadrzędne wo-

bec wkładów i pozostałego kapitału obcego i muszą pozostać do dyspo-

zycji banku co najmniej przez 5 lat bez możliwości ich wypowiedzenia. 
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4. Kapitał Tier 2 służy do pokrywania straty w warunkach utraty wypłacal-

ności przez bank. Pozwala bankowi spłacić deponentów i uprzywilejo-

wanych wierzycieli, gdyby bank przestał być wypłacalny lub jest w li-

kwidacji. Kapitał ten powinien być równy lub mniejszy niż jedna trzecia 

kapitału Tier 1.  

Normy ostrożnościowe Bazylei III nakładają na banki obowiązek two-

rzenia kapitałowych buforów bezpieczeństwa. Wszystkie banki muszą dys-

ponować kapitałem stanowiącym bufor zabezpieczający i kapitałem stano-

wiącym bufor antycykliczny. Innymi słowy banki zobowiązane są w okresie 

dobrej koniunktury zgromadzić wystarczający kapitał własny, by podczas 

kryzysu móc zamortyzować straty. 

Bufor zabezpieczający jest wymagany od każdego banku. Musi składać 

się z kapitału najwyższej jakości (kapitału podstawowego Tier 1) i wynosić 

2,5% łącznej kwoty ekspozycji banku na ryzyko. Służy ochronie kapitału 

banku. Bank, który nie zapewni sobie takiego bufora, będzie musiał ograni-

czyć albo wstrzymać wypłaty dywidend lub premii. 

Bufor antycykliczny to kolejny rodzaj narzędzia ostrożnościowego 

wprowadzonego umową Bazylea III. Zadaniem tego instrumentu jest neutra-

lizowanie wpływu cyklu gospodarczego na działalność kredytową banku. 

Polega na tym, że w czasach dobrej koniunktury (wzrostu akcji kredytowej) 

bank musi utrzymywać zapas kapitałowy, czyli ograniczyć swoją akcję kre-

dytową, by w czasach niekorzystnej koniunktury (gdy działalność gospodar-

cza słabnie, a nawet się kurczy) móc go przeznaczyć na utrzymanie akcji 

kredytowej dla gospodarki realnej. Bank, który nie dopełni tego wymogu, 

naraża się na takie same restrykcje, jak w przypadku  braku bufora zabezpie-

czającego.  

Charakterystyka składników kapitału, do których utrzymywania banki 

zostały zobowiązane na mocy CRD IV/CRR i możliwe restrykcje w przy-

padku braku buforów bezpieczeństwa uzasadniają stwierdzenie, że od 2019 

roku bufor bezpieczeństwa kapitałowego (kapitału regulacyjnego) banku 

musi wynieść co najmniej 13% wartości RWA. 

Wymogi płynnościowe to kolejne narzędzie ostrożnościowe wprowa-

dzone w roku 2015 umową Bazylea III. Wpływ tych regulacji na możliwości 

kredytowania zależy od klas aktywów jakie zaliczone zostaną do najbardziej 

płynnych. Restrykcyjne zasady w tym zakresie mogą spowodować, że regu-

lacje te będą znacznie bardziej kosztowne dla banków i gospodarki niż wy-

móg utrzymywania wyższego kapitału. Szczególnie niekorzystne dla pol-

skiego sektora bankowego jest przewidziane dyrektywą podejście grupowe 

w odniesieniu do możliwości tworzenia grup płynnościowych, którego ele-

mentem stałyby się banki zależne od podmiotów zagranicznych. Instytucje 
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finansowe mają obowiązek utrzymywania na określonym poziomie dwóch 

wskaźników: 

1. LCR – liquidity cover ratio – wskaźnik ten informuje w jakim stop-

niu utrzymywana przez bank ilość płynnych aktywów zabezpiecza 

finansowanie na okres 30 dni ewentualnego kryzysu płynnościowe-

go, tzn czy bank dysponuje taką ilością aktywów płynnych, by  

w warunkach skrajnych móc przez 30 dni pokrywać ich wypływ net-

to. 

2. NFSR – net funding stability ratio – wskaźnik ten informuje w jakim 

stopniu  długoterminowe aktywa są finansowane przez zobowiąza-

nia o zapadalności ponad rok. 

Nowe uregulowania zmuszają banki już od 2011 roku do zrównoważe-

nia kapitału własnego i zrewidowania wagi ryzyka oraz  dostosowania ich do 

aktualnego ryzyka działalności. Może to nastąpić w drodze podwyższenia 

kapitału, alokacji zysku do rezerw lub ograniczenia akcji kredytowej.  

W aktywach bilansu banku wykazywane są należności od kredytobior-

ców, np. kredyty, natomiast po stronie pasywów wykazywane są kapitał 

własny i rezerwy. Wymagania dotyczące kapitału własnego odnoszące się 

do ekspozycji banku na ryzyko w decydującym stopniu zależą od wiarygod-

ności kredytowej dłużnika (jakości aktywów).   

Banki, dążąc do zrealizowania zaleceń wynikających z Bazylei II  

i utrzymanych w Bazylei III, udzielając kredyty zmuszone są uwzględniać 

różnice w zakresie ryzyka kredytowego należności od poszczególnych dłuż-

ników. Zadanie to spełniają ratingi. Rating pozostał niezmiennie zasadni-

czym elementem procedury udzielania kredytów. W odniesieniu do MSP są 

to przede wszystkim, zalecane przez NUK, ratingi wewnętrzne.   

Wpływ Bazylei III na dostępność i koszt kredytów bankowych 

Wprowadzona przez Bazyleę II zasada, że koszty ryzyka kredytu kal-

kulowane są indywidualnie na podstawie ryzyka projektu przewidzianego do 

finansowania utrzymana została również w Bazylei III (rys. 2). W odróżnie-

niu jednak od poprzednich uregulowań, gdzie wyliczano tylko całkowity 

współczynnik BIS na poziomie 8,0% (bez analizowania jakości kapitału 

banku) w Bazylei III przyjęto określenie „uznany kapitał”, co oznacza ocze-

kiwanie, że banki będą utrzymywały kapitał własny „wyższej jakości”.  

Zgodnie z NUK wysokość funduszy banku stanowiących zabezpiecze-

nie ryzyka należności powinna zależeć od ratingu finansowanej należności. 

BCBS proponuje, aby zachować standardową wagę ryzyka, określoną  

w Bazylei I, dla należności od przedsiębiorstw (z ratingiem od BBB+ do 

BB–) na poziomie 100% (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady 
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Ue nr 575/2013), ale także, aby umożliwić stosowanie wagi ryzyka 20% dla 

należności od przedsiębiorstw charakteryzujących się co najmniej ratingiem 

(AA–) lub (Aa3) oraz wagi ryzyka 150% dla należności od przedsiębiorstw 

o bardzo niskiej zdolności kredytowej (rating poniżej B– lub B3). Ocena 

ratingowa przyznana przedsiębiorstwu zależy m.in. od kraju jego zareje-

strowania.  

 

Rysunek 2. Rating jako element procedury udzielania kredytu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w banku korporacyjnym. 

W tabeli 1 zestawiono wskaźniki informujące o procentowym udziale 

kapitału banku w wysokości udzielonego kredytu wymaganego dla zabez-

pieczenia ryzyka finansowania podmiotów o różnych ratingach. Z tabeli 1 

wynika, że transakcje kredytowe o wyższym ryzyku będą wymagały zaan-

gażowania większych funduszy banku niż finansowanie projektów o niż-

szym ryzyku. Banki zatem będą żądały wyższej zapłaty za kredyty udzielane 

Ocena ilościo-

wa np. na 
podstawie 

bilansu 

Ocena jako-

ściowa 

Bankowy rating wewnętrzny 

np. BBB 

Prawdopodobieństwo niewyko-

nania zobowiązania, ekspozycja 
w momencie niewykonania 

zobowiązania, strata  
z tytułu niewykonania zobo-

wiązania i zapadalność 

Wewnętrzny model ryzyka 

Bazylea III 

Przedsiębior-

stwo (kredyto-

biorca) 

Ryzyko całkowite i wysokość 

kapitału regulacyjnego 

Warunki udziele-

nia kredytu 
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klientom o gorszym ratingu. Z punktu widzenia MSP ważny jest również 

podział ekspozycji na ryzyko na detaliczną i korporacyjną
3
. 

Tabela 1 

Wskaźniki kapitału banku zależne od ryzyka finansowanych projektów (w %) 

Rating 
AAA 

do 
AA– 

A+ do 
A– 

BBB+ 
do 

BBB– 

BB+ do 
BB– 

Poniżej B– 
Bez ratin-

gu 

Kraju 0 20 50 100 150 100 

B Wiarygodność 
kraju 

20 50 100 100 150 100 

A Wiarygodność 
banku  

20 50 50 100 150 50 

NK Zadłużenie krót-
koterminowe 

20 20 20 50 150 20 

Rating AAA 
do 
AA– 

A AAA+   
do A– 

BBB+ do 
BB– 

poniżej BB– bez ratin-
gu 

Przedsiębiorstwa 20 50 100 150 (≥) 100 

Pozostałe aktywa: 
Kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych      35% 

Komercyjne kredyty hipoteczne                               100% 
Pożyczki osobiste                                                      100% 
Venture Capital                     w zależności od decyzji krajowego nadzoru bankowego 
Pozostałe aktywa                                                       100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Wilkens, O. Völker, Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego I Rady (Ue), nr 575/2013. 

Przykład wyjaśniający wpływ ratingu finansowanego projektu na wy-

maganą wysokość kapitału regulacyjnego banku oraz wpływ Bazylei II  

i Bazylei III na siłę 1 zł kapitału regulacyjnego. Ponieważ regulacje bazylej-

skie mają – w pewnej części – charakter ram, a nie konkretnych przepisów 

prawnych, trudno przeprowadzić dokładne badania skutków finansowych 

ich wdrożenia. Przedstawione wyniki obliczeń mają więc charakter tylko 

szacunkowy. 

– Według Bazylei II – do obliczeń przyjęto wskaźnik BIS = 8%. 

                                                        
3 Ekspozycja na ryzyko MSP dzielona jest na detaliczną i korporacyjną; waga ryzyka dla 
ekspozycji detalicznej ma wynosić 75%, a dla ekspozycji korporacyjnej nie mającej ratingu 
100%. Warunki uznania ekspozycji za detaliczną: 1) musi być to ekspozycja wobec osoby 
fizycznej, osób fizycznych lub małego albo średniego przedsiębiorstwa; 2) ekspozycja musi 
być jedną z wielu ekspozycji o podobnej charakterystyce; 3) łączna zidentyfikowana kwota 
ekspozycji instytucji kredytowej, jej podmiotu dominującego oraz podmiotów zależnych 
wobec zobowiązanego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych nie może przekraczać  
1 mln EUR.  
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Bank udzielając kredyt w wysokości 500 000 zł przedsiębiorstwu z ra-

tingiem poniżej (BB–) musi zaangażować fundusz regulacyjny w wysokości 

60 000 zł (150% od 8%) co stanowi 12% kwoty kredytu. Kredyt tej samej 

wysokości udzielony przedsiębiorstwu z ratingiem (AA–) wymaga zaanga-

żowania funduszy własnych w wysokości (20% od 8%) 1,6% kwoty kredytu 

czyli 8 000 zł. 

Według reguł Bazylei II 1 zł kapitału banku może zabezpieczyć 62,5 zł 

kredytu udzielonego przedsiębiorstwu z ratingiem (AA–) i 8,33 zł kredytu  

w przypadku finansowania przedsiębiorstwa z ratingiem (BB–). 

– Według Bazylei III (2019 r.) – do obliczeń przyjęto wskaźnik  

BIS = 13%. 

Bank udzielając kredyt w wysokości 500 000 zł przedsiębiorstwu z ra-

tingiem poniżej (BB–) musi zaangażować fundusz regulacyjny w wysokości 

97 500 zł (150% od 13%) co stanowi 19,5% kwoty kredytu. Kredyt tej samej 

wysokości udzielony przedsiębiorstwu z ratingiem (AA–) wymaga zaanga-

żowania funduszu w wysokości (20% od 13%) 2,6% kwoty kredytu czyli 

13 000 zł. 

 Według Bazylei III 1 zł kapitału regulacyjnego banku może zabezpie-

czyć 38,46 zł kredytu w przypadku finansowania przedsiębiorstwa z ratin-

giem (AA–) i tylko 5,13 zł kredytu udzielonego przedsiębiorstwu z ratin-

giem (BB -). 

Przedstawione (bardzo uproszczone) obliczenia wskazują, że wymaga-

nia Bazylei III odnośnie do kapitału banku (regulacyjnego) wymagają wyż-

szego zaopatrzenia banków w kapitał, w przeciwnym razie zmniejszą się 

możliwości banków w zakresie udzielania kredytów. Zróżnicowanie wyma-

ganej minimalnej ilości funduszy banku w zależności od ratingu udzielanych 

kredytów powoduje powstawanie dodatkowych kosztów banku. Kosztami 

tymi zostaną obciążeni klienci banku, a to oznacza, że przedsiębiorstwa  

z niższymi ocenami ratingowymi muszą liczyć się ze wzrostem kosztów 

kredytów.    

Podsumowanie  

Przedstawione rozważania uzasadniają obawy, że Bazylea III wpłynie 

na wzrost kosztów kredytowania MSP, ale jednocześnie wskazują możliwo-

ści obniżenia kosztów przedsiębiorstw. Dokonanie ratingu wymaga dużej 

liczby danych i informacji. W związku z tym ważne są rodzaj i jakość do-

kumentów, które udostępnione zostają bankowi. Banki potrzebują aktual-

nych informacji, obszerniejszych niż dane uzyskiwane ze sprawozdawczości 

finansowej. W porównaniu z wcześniejszymi procedurami badania wiary-

godności kredytobiorców, w ratingu większe znaczenie mają czynniki jako-
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ściowe oddziałujące na ryzyko i sukces finansowanego projektu. Bank  

w ratingu wykorzystuje dlatego odpowiednie dokumenty dostarczone przez 

przedsiębiorstwo, w szczególności plany strategiczne, dane dotyczące pozy-

cji rynkowej, jakości zarządzania i tworzenia wartości rynkowej, dokumen-

tację przedstawiającą wszystkie ważne okoliczności sprawy. Badania pro-

wadzone w bankach wskazują, że korzystny wpływ na ocenę wiarygodności 

kredytobiorcy ma dostarczenie bankowi odpowiednich dokumentów wraz  

z wnioskiem kredytowym. Późniejsze ich dostarczenie może zostać odebra-

ne jako chęć ukrycia istotnych informacji.   

Lepsza komunikacja z bankiem sprzyja usunięciu wszelkich wątpliwo-

ści, jakie mogłyby się pojawić w trakcie analizy wniosku kredytowego; 

dzięki temu w krótkim czasie może zostać podwyższony rating. Poprawa 

relacji kapitałowo-majątkowych i struktury kapitału przedsiębiorstwa to 

działania, które w nieco dłuższym terminie mogą przyczynić się do podwyż-

szenia ratingu. Zmiana polityki zarządzania ryzykiem to działanie długoter-

minowe, ale również jego skutki są długotrwałe.    
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Basel III and Bank Credits for SMEs 

Keywords: SME’s, banking supervision, regulatory capital, the cost of credit 

Summary. According to the decision of the Basel Committee on Banking, there is 
(since 2011) a gradual implementation of the prudential standards to the banking 

system of the EU countries, known as Basel III. The new rules, imposed on the 

banks, require to possess a higher value of their equity. The value of capital, that 

banks will have to maintain, will depend on the risk of the funded projects. There-

fore, the loans granted to finance of the more riskier projects will be definitely more 

expensive in future, then today. SMEs have the ability to reduce the risk of their 
projects by providing to the bank - along with the loan application - an extensive 

information about the project. 

Translated by Sławomir Zarębski
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Streszczenie. W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania struktury 

źródeł finansowania pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.  

W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych 
przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach 

polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania struktury kapita-

łowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano test nieparame-

tryczny Kruskala-Wallisa. Przeprowadzone badania dowiodły, że polskie mikro  

i małe przedsiębiorstwa w większym stopniu finansują swój majątek z kapitału wła-

snego, a w mniejszym stopniu wykorzystują do tego celu źródła w postaci krótko-

terminowych, czy długoterminowych kapitałów obcych, aniżeli przedsiębiorstwa 

duże bądź średnie. Uzyskane podczas badań wyniki wskazują także na znaczący 

wpływ specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej na strukturę źródeł finan-

sowania podmiotów gospodarczych w Polsce. 

Wprowadzenie 

Sukces rynkowy przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od właści-

wego doboru źródeł finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. 

Biorąc pod uwagę prawo własności do kapitału, wyróżnia się w strukturze 
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finansowania przedsiębiorstwa kapitał własny oraz obcy. Ze względu na 

kryterium czasu dostępności, istotny jest podział kapitałów obcych na te, 

które mają charakter krótko- i długoterminowy (Jaruga, Kopczyńska, 2001). 

Literatura przedmiotu jest bogata w teorie, wyjaśniające w jaki sposób po-

winna być kształtowana struktura źródeł finansowania przedsiębiorstwa.  

W tabeli 1 przybliżono wybrane teorie kształtowania struktury kapitału  

w przedsiębiorstwie. 

W zależności od przyjętej teorii struktury kapitału przedsiębiorstwa, 

badacze wskazują na odmienne czynniki ją determinujące. W niniejszym 

artykule przebadano zależność pomiędzy rozmiarem przedsiębiorstwa  

a strukturą jego źródeł finansowania. W badaniach uwzględniono również 

czynnik specyfiki branżowej, wynikający z przynależności jednostki gospo-

darczej do danego sektora gospodarki narodowej. Poza tymi dwoma czynni-

kami do determinant struktury kapitału w przedsiębiorstwie w literaturze 

przedmiotu zalicza się także: wiek przedsiębiorstwa, materialny charakter 

jego majątku, zdolność do generowania zysków, efektywną stawkę podat-

kową, nieodsetkową tarczę podatkową, poziom konkurencyjności, rentow-

ność podmiotu gospodarczego, jego możliwości wzrostu, fazę cyklu życia 

firmy czy też cechy właściciela, w przypadku jednostek z sektora MSP
1
. 

Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a udziałem w strukturze 

jego źródeł finansowania kapitałów obcych nie jest jednoznacznie sprecy-

zowana w literaturze przedmiotu. Warner (1977), Ang, Chua, i McConnell 

(1982), Huang i Song (2005) czy Marsh (1982) dowodzą, że w dużych 

przedsiębiorstwach w większym stopniu do finansowania aktywów wyko-

rzystywany jest kapitał obcy niż w małych podmiotach gospodarczych.  

Z kolei Smith (1977), Bradley, Jarrell i Kim (1984), Kester (1986), Kim  

i Sorensen (1986) czy Titman i Wessels (1988) wskazują na dokładnie od-

wrotną zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a udziałem kapita-

łów obcych w strukturze jego pasywów. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zróżnicowania w spo-

sobie kształtowania struktury finansowania pomiędzy małymi, średnimi oraz 

dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględ-

niono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących dzia-

łalność gospodarczą w 12 różnych działach gospodarki narodowej. Dla po-

twierdzenia zróżnicowania wartości wskaźników struktury finansowania  

w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano test nieparame-

tryczny Kruskala-Wallisa. Wyniki niniejszych badań powinny wzbogacić 

                                                
1 Szerzej na ten temat piszą między innymi: Łuczka (2015), Bera i Prędkiewicz (2015), Ba-
rowicz (2014) czy Wolański (2013). 



 Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa... 273 

 

literaturę przedmiotu oraz ułatwić przeprowadzanie analizy źródeł finanso-

wania przedsiębiorstw. 

Tabela 1 

Teorie struktury kapitału w przedsiębiorstwie 

Teorie rynku doskonałego 

Zysku netto 
koszt kapitału obcego jest niższy od kosztu kapitału własnego; przed-
siębiorstwo uzyskuje optymalną strukturę kapitałową, gdy jego dzia-
łalność w całości jest finansowana kapitałem obcym 

Tradycyjna 
optymalną strukturę finansowania przedsiębiorstwo uzyskuje, gdy 
korzyści odsetkowej tarczy podatkowej zrównają się z kosztem zwięk-
szonego ryzyka finansowego 

Nieistotności struk-
tury kapitałowej 

średni koszt kapitału jest niezależny od struktury finansowania przed-
siębiorstwa, jest zawsze równy kosztowi pozyskania kapitału przez 
przedsiębiorstwo w całości finansowane z kapitału własnego 

Teorie rynku niedoskonałego 

S
ta

ty
cz

n
e 

podatkowe 

wraz ze wzrostem zadłużenia przedsiębiorstwa rośnie ryzyko finanso-
we, zwiększające koszt jego kapitału własnego, jednocześnie spada 
udział kapitału własnego w całości źródeł finansowania a rośnie  
w nich udział tańszego kapitału obcego; w efekcie średni koszt kapita-
łu przedsiębiorstwa obniża się, gdyż korzyści wynikające ze wzrostu 
udziału tańszego źródła finansowania w postaci kapitału obcego prze-
wyższają koszty związane ze wzrostem ryzyka finansowego 

uwzględniają-
ce koszty 
bankructwa 

wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa zwiększa jego ryzyko finansowe  
i prowadzi do wzrostu kosztu kapitału całego przedsiębiorstwa; przed-
siębiorstwa o niskim udziale kapitałów obcych w całości źródeł finan-
sowania powinny  zwiększać swoje zadłużenie do momentu, gdy 
wynikające z tego zwiększenia korzyści podatkowe zrównają się  
z oczekiwanymi kosztami bankructwa 

uwzględniają-
ce koszty 
agencji 

wzrost zadłużenia przedsiębiorstwa prowadzi do zmniejszenia kosztów 
agencji wynikających z konfliktu pomiędzy właścicielami a zarządza-
jącymi przedsiębiorstwem, ale jednocześnie zwiększa koszty agencji 
wynikające z konfliktu pomiędzy zarządzającymi a wierzycielami 

D
y
n
am

ic
zn

e 

hierarchii 
źródeł finan-
sowania 

przedsiębiorstwa wybierają  źródła finansowania w następującej kolej-
ności: 
– wewnętrzne źródła finansowania (zysk zatrzymany, środki własne)  
– zewnętrzne obce źródła finansowania (emisja obligacji, zaciągnięcie 

kredytu, czy pożyczki) 
–  zewnętrzny kapitał własny (emisja akcji, bądź udziałów) 

sygnalizacji 

kierownictwo wykorzystuje strukturę finansowania do wysyłania na 
rynek informacji o rzeczywistej kondycji  przedsiębiorstwa; ogłoszenie 
wzrostu zadłużenia, bądź wzrostu stopy wypłaty dywidendy jest od-
czytywane przez rynek jako sygnał pozytywny 

fazy cyklu 
życia przed-
siębiorstwa 

w każdej fazie rozwoju przedsiębiorstwo wykorzystuje odmienną 
strukturę finansowania swojego majątku; przedsiębiorstwa w począt-
kowej i schyłkowej fazie swojego rozwoju finansują swoją działalność 
głównie z kapitału własnego, z kolei w fazie wzrostu i dojrzałości 
kapitał własny subsydiowany jest w znacznym stopniu kapitałem 
obcym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Baker, Powell, Veit, 2002; Barclay, Smith, 1995; 
Barowicz, 2014; Frielinghaus, Mostert, Firer, 2005; Gajdka, 2002; Modigliani, Miller, 1958; 
Myers, 1984; Wolański, 2013). 
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Metodyka przeprowadzonych badań 

Głównym celem badań było ustalenie różnic w sposobie kształtowania 

wartości wskaźników struktury finansowania pomiędzy małymi
2
, średnimi  

i dużymi przedsiębiorstwami
3
. Sposób obliczania poddanych badaniu 

wskaźników struktury pasywów przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Poddane badaniu wskaźniki struktury źródeł finansowania 

Nazwa wskaźnika Licznik wskaźnika 
Mianownik 
wskaźnika 

Wyposażenie przedsiębiorstwa  
w kapitał własny 

kapitał własny pasywa ogółem 

Obciążenie przedsiębiorstwa zobo-
wiązaniami długoterminowymi 

zobowiązania 
długoterminowe 

pasywa ogółem 

Obciążenie przedsiębiorstwa zobo-
wiązaniami krótkoterminowymi 

zobowiązania 
krótkoterminowe 

pasywa ogółem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Bławat, 2001). 

Próbę badawczą stanowiły przedsiębiorstwa z działów gospodarki
4
, dla 

których łączna liczebność sprawozdań finansowych z lat 2007–2011 w bazie 

danych „Tegiel” przekraczała 300 dla każdej z wyodrębnionych grup. Przy 

tak sprecyzowanych warunkach próbę badawczą utworzyły podmioty go-

spodarcze z działów gospodarki wyszczególnionych w tabeli 3. 

Badanie przebiegało zgodnie z następującym schematem. Dla przedsię-

biorstw tworzących próbę badawczą obliczono wartości wskaźników struk-

tury źródeł finansowania. Aby na uzyskane wyniki nie wpływały przypad-

kowe, skrajne wartości poszczególnych wskaźników finansowych, przepro-

wadzono selekcję jednostek gospodarczych, która polegała na odrzuceniu 

tych podmiotów, w przypadku których wartość badanego wskaźnika mieści-

ła się w 10% najwyższych i najniższych wartości w całej zbiorowości. Na-

stępnie obliczano wartości średnie, mediany, odchylenia standardowe oraz 

przedziały skupiające 50% środkowych wartości wskaźników finansowych 

w poszczególnych działach gospodarki, z osobna dla każdej grupy przedsię-

biorstw.  

                                                
2 W próbie badawczej nazwanej małymi przedsiębiorstwami, poza podmiotami gospodarczy-
mi spełniającymi ustawowe kryteria małego przedsiębiorstwa, znalazły się również mikro-
przedsiębiorstwa, przy czym ich udział w tej próbie był znikomy.  
3 Przedsiębiorstwa do grupy małych, średnich i dużych zostały przypisane zgodnie z zalece-
niami Rekomendacji Komisji Europejskiej z maja 2003 roku. 
4 Przedsiębiorstwa do działów gospodarki zostały przypisane zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności, której podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. 
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Tabela 3 

Struktura liczebności wykorzystanych w badaniu sprawozdań 
finansowych 

PKD 
Łączna liczba sprawozdań dla przedsiębiorstw: 

małych średnich dużych 

10 2432 2829 1075 

22 1689 1719 399 

23 1186 1030 424 

25 3002 2772 652 

28 1386 1455 385 

35 762 810 350 

41 7124 2213 342 

42 1635 1967 309 

46 29082 5540 861 

47 10344 3048 757 

49 2780 1476 646 

86 2464 763 1763 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych  
z bazy danych „Tegiel”. 

Kolejnym krokiem procedury badawczej było przeprowadzenie testów 

normalności rozkładów testem Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lillie-

forsa. Uzyskane wyniki testów statystycznych jednoznacznie wskazywały na 

brak możliwości przyjęcia hipotezy o normalności rozkładów poddanych 

badaniu wskaźników finansowych. Z tego powodu do porównania sektoro-

wych rozkładów wartości wskaźników struktury źródeł finansowania po-

między małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami został użyty niepa-

rametryczny test Kruskala-Wallisa. 

Wyniki badań 

Jako pierwsze zaprezentowano wyniki badań dotyczące wskaźnika wy-

posażenia przedsiębiorstwa w kapitał własny. Przeprowadzone badania sta-

tystyczne jednoznacznie wykazały, że wielkość jednostki gospodarczej 

istotnie wpływa na udział kapitału własnego w strukturze jej źródeł finanso-

wania. Poza przypadkiem firm zajmujących się wytwarzaniem energii elek-

trycznej (dział 35), w największym stopniu kapitał własny do finansowania 

swojego majątku wykorzystywany jest przez małe przedsiębiorstwa. Najniż-

szy odsetek źródeł finansowania kapitał własny stanowi zaś w dużych przed-

siębiorstwach (jedyny wyjątek od tej reguły to przedsiębiorstwa z 35 działu 

gospodarki). Z kolei w podmiotach gospodarczych średniej wielkości wypo-

sażenie przedsiębiorstwa w kapitał własny kształtowane jest na poziomie 

statystycznie nieróżniącym się od tego występującego w dużych firmach 
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(sytuację taką stwierdzono w 7 przebadanych działach gospodarki), bądź na 

poziomie statystycznie istotnie wyższym od małych przedsiębiorstw, ale 

statystycznie istotnie niższym od dużych podmiotów gospodarczych (sytu-

ację taką stwierdzono w 5 przebadanych działach gospodarki). Szczegółowe 

wyniki przeprowadzonych testów statystycznych zaprezentowano w tabeli 4. 

Tabela 4 

Porównanie sektorowych rozkładów wartości wskaźnika wyposażenia przedsiębior-

stwa w kapitał własny pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami 

PKD 
Hipoteza o równości median 
w teście Kruskala-Wallisa 

Wartości wskaźnika dla przedsiębiorstw: 

małych średnich dużych 

10 odrzucona wyższe niższe niższe 

22 odrzucona wyższe niższe niższe 

23 odrzucona wyższe niższe niższe 

25 odrzucona wyższe niższe niższe 

28 odrzucona wyższe niższe niższe 

35 odrzucona niższe wyższe wyższe 

41 odrzucona wyższe średnie niższe 

42 odrzucona wyższe średnie niższe 

46 odrzucona wyższe średnie niższe 

47 odrzucona wyższe średnie niższe 

49 odrzucona wyższe niższe niższe 

86 odrzucona wyższe średnie niższe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych  

„Tegiel”. 

Wyraźne jest także znaczne zróżnicowanie znaczenia kapitału własne-

go, jako źródła finansowania działalności gospodarczej, w zależności od 

przynależności poddanych badaniu przedsiębiorstw do poszczególnych dzia-

łów gospodarki narodowej. Wśród firm dużej i średniej wielkości kapitał 

własny stanowił najwyższy odsetek pasywów w przypadku przedsiębiorstw 

zajmujących się wytwarzaniem energii (dział 35). Niezależnie od wielkości 

jednostki gospodarczej, wysoki poziom wyposażenia przedsiębiorstwa kapi-

tałem własnym stwierdzono w przypadku jednostek świadczących usługi 

zdrowotne (dział 86). Wśród małych przedsiębiorstw w najmniejszym stop-

niu z finansowania majątku kapitałem własnym korzystały podmioty gospo-

darcze zajmujące się transportem lądowym (dział 49). Z kolei w przypadku 

jednostek gospodarczych średniej i dużej wielkości najmniejszy odsetek 

pasywów kapitał własny stanowił w przedsiębiorstwach budowlanych (dział 

41 i 42) oraz prowadzących handel hurtowy (dział 46). Kompletne wyniki 

uzyskane w trakcie badań zostały zawarto w tabeli 5. 
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Tabela 5 

Parametry rozkładu wskaźnika wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitał własny  

w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i działu gospodarki narodowej (%) 

Wyszczególnie-
nie 

PKD 

10 22 23 25 28 35 41 42 46 47 49 86 

D
u
że

 p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a średnia 47,2 51,5 56,2 49,6 49,6 67,9 33,9 37,2 38,7 41,4 42,5 55,7 

mediana 47,7 50,3 58,3 51,3 50,6 69,9 33,5 36,6 37,0 44,0 44,0 61,1 

odchylenie 
standardowe 

14,6 17,3 16,4 16,9 17,6 10,2 14,1 12,5 15,1 16,7 16,2 22,1 

przedział 
skupiający 
50% środ-

kowych 
wyników 

35,0–

59,0 

39,0– 

66,0 

43,0–

68,0 

36,0– 

63,0 

37,5– 

63,0 

61,0– 

75,5 

21,5– 

44,0 

27,0–

45,5 

26,5– 

51,0 

29,5– 

55,0 

28,5– 

56,0 

43,0–

73,0 

Ś
re

d
n
ie

 p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a średnia 45,8 49,3 53,9 48,7 52,6 66,5 41,9 47,5 42,0 46,3 40,5 64,4 

mediana 45,7 48,8 54,4 48,7 53,5 68,9 41,2 47,7 40,5 47,7 40,7 68,0 

odchylenie 
standardowe 

16,4 17,5 19,1 19,1 17,1 13,5 17,1 16,3 17,4 16,6 19,3 17,0 

przedział 

skupiający 
50% środ-

kowych 
wyników 

32,5– 

58,5 

35,0– 

63,0 

38,0– 

70,5 

33,0–

65,5 

38,5– 

67,0 

57,0– 

78,0 

27,5–

55,5 

34,5– 

61,5 

27,5– 

56,0 

34,5– 

59,5 

25,0– 

56,0 

50,5– 

79,0 

M
ał

e 
p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a 

średnia 63,6 63,1 68,7 63,9 63,3 61,6 57,8 59,9 59,3 56,3 52,4 73,2 

mediana 64,4 64,1 70,7 65,8 64,0 63,0 57,5 60,7 59,8 57,0 53,4 76,4 

odchylenie 
standardowe 

17,1 16,2 14,9 15,9 15,6 16,5 17,4 14,6 17,8 18,9 20,3 13,7 

przedział 
skupiający 
50% środ-

kowych 
wyników 

50,0– 

78,5 

50,5–

77,0 

57,5– 

81,5 

51,0–

77,0 

51,0–

76,0 

48,5– 

74,5 

44,5– 

72,5 

48,0–

72,5 

45,0– 

74,5 

41,5– 

72,0 

35,0–

69,5 

63,5– 

84,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych  
„Tegiel”. 

Jako kolejny przebadano wskaźnik obciążenia przedsiębiorstwa zobo-

wiązaniami długoterminowymi. Przeprowadzone badania statystyczne jed-

noznacznie wykazały, że wielkość jednostki gospodarczej istotnie wpływa 

na sposób kształtowania przez nią wartości tego wskaźnika finansowego. 

We wszystkich przebadanych działach gospodarki narodowej wśród dużych 

przedsiębiorstw najwyższy odsetek pasywów stanowiły zobowiązania długo-

terminowe. W najmniejszym stopniu długoterminowe kapitały obce były 

wykorzystywane do finansowania majątku w przypadku małych przedsię-

biorstw. Z kolei jednostki gospodarcze średniej wielkości kształtowały war-
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tości wskaźnika obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami długotermi-

nowymi na poziomie statystycznie istotnie wyższym od małych przedsię-

biorstw, ale statystycznie istotnie niższym od dużych podmiotów gospodar-

czych. 
Tabela 6 

 Parametry rozkładu wskaźnika obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami 

długoterminowymi w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego 

przynależności do działu gospodarki narodowej (%) 

Wyszczegól-
nienie 

PKD 

10 22 23 25 28 35 41 42 46 47 49 86 

D
u
że

 p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a średnia 8,5 9,7 13,2 9,3 10,6 11,4 8,6 10,5 5,8 5,4 16,8 13,1 

mediana 6,3 7,2 11,9 7,8 8,7 10,7 7,6 9,3 3,6 3,2 14,7 10,2 

odchylenie 

standardowe 
6,8 8,5 10,4 7,2 7,3 5,9 5,7 5,6 5,5 5,6 10,3 9,9 

przedział 
skupiający 
50% środ-
kowych 

wyników 

2,7– 

13,3 

2,3– 

15,4 

3,4– 

20,6 

3,5– 

13,5 

4,8– 

15,0 

6,5– 

15,5 

4,1– 

12,6 

6,1– 

13,3 

1,4– 

9,0 

1,0– 

8,0 

7,3– 

25,2 

5,3– 

18,0 

Ś
re

d
n
ie

 p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a średnia 7,9 9,0 8,0 6,9 6,5 8,1 4,7 6,8 4,9 3,7 13,3 8,8 

mediana 5,9 6,0 5,0 4,2 4,2 6,5 2,8 5,3 2,5 1,3 10,5 6,3 

odchylenie 
standardowe 

7,1 8,6 8,1 7,2 6,7 5,6 5,2 5,8 5,5 5,0 11,6 8,6 

przedział 
skupiający 

50% środ-
kowych 

wyników 

1,7– 

12,4 

1,7– 

14,5 

1,5– 

12,4 

0,9 – 

10,9 

1,1–

9,9 

3,9– 

11,1 

0,2– 

7,6 

1,9– 

10,7 

0,6– 

7,7 

0,0– 

5,7 

2,9– 

22,0 

2,1– 

12,5 

M
ał

e 
p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a 

średnia 3,4 3,2 2,8 2,7 2,3 6,1 1,8 2,8 1,3 1,2 3,9 2,0 

mediana 0,6 0,7 0,8 0,3 0,4 4,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

odchylenie 
standardowe 

4,8 4,8 3,8 4,1 3,3 6,6 3,2 3,7 2,4 2,6 6,7 4,2 

przedział 
skupiający 
50% środ-
kowych 

wyników 

0,0– 

5,6 

0,0– 

5,1 

0,0– 

4,8 

0,0– 

4,0 

0,0– 

3,3 

0,4– 

10,3 

0,0– 

2,0 

0,0– 

4,9 

0,0– 

1,2 

0,0– 

0,6 

0,0– 

4,9 

0,0– 

1,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych  
„Tegiel”. 

Specyfika prowadzonej działalności gospodarczej także znacząco 

wpływa na udział zobowiązań długoterminowych w całości źródeł finanso-

wania przedsiębiorstwa. Niezależnie od skali prowadzonej działalności go-

spodarczej w najmniejszym stopniu zobowiązania długoterminowe są wyko-
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rzystywane do finansowania aktywów przez przedsiębiorstwa handlowe 

(dział 46 i 47). Wśród firm świadczących usługi transportowe najwyższy 

odsetek stanowiły przedsiębiorstwa ze źródło finansowania – zewnętrznym 

kapitałem obcym (dział 49). Z kolei w przypadku małych podmiotów go-

spodarczych najwyższe wartości wskaźnika obciążenia przedsiębiorstwa 

zobowiązaniami długoterminowymi stwierdzono wśród firm wytwarzają-

cych energię elektryczną (dział 35). Bardziej szczegółowe wyniki badań 

zawarto w tabeli 6. 

Jako ostatnie zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczące wskaź-

nika obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami krótkoterminowymi.  

W 11 spośród przebadanych 12 działów gospodarki narodowej istotnie, pod 

względem statystycznym, niższym udziałem w pasywach zobowiązań krót-

koterminowych cechowały się małe przedsiębiorstwa. Prawidłowości tej nie 

stwierdzono jedynie w odniesieniu do przedsiębiorstw dostarczających ener-

gię elektryczną (dział 35), gdzie najniższy odsetek zobowiązań krótkotermi-

nowych w źródłach finansowania dotyczył dużych jednostek gospodarczych. 

Z kolei statystycznie istotnie najwyższy udział w pasywach zobowiązań 

krótkoterminowych stwierdzono w 6 działach gospodarki narodowej  

w przypadku firm o dużej i w tylu samo o średniej wielkości. Kompletne 

wyniki przeprowadzonych testów statystycznych zaprezentowano w tabeli 7. 

Tabela 7 

Porównanie sektorowych rozkładów wartości wskaźnika obciążenia przedsiębior-

stwa zobowiązaniami krótkoterminowymi pomiędzy małymi, średnimi i dużymi 

przedsiębiorstwami 

PKD 
Hipoteza o równości median 
w teście Kruskala-Wallisa 

Wartości wskaźnika dla przedsiębiorstw: 

małych średnich dużych 

10 odrzucona niższe wyższe średnie 

22 odrzucona niższe wyższe średnie 

23 odrzucona niższe wyższe niższe 

25 odrzucona niższe wyższe średnie 

28 odrzucona niższe wyższe wyższe 

35 odrzucona wyższe średnie niższe 

41 odrzucona niższe średnie wyższe 

42 odrzucona niższe średnie wyższe 

46 odrzucona niższe średnie wyższe 

47 odrzucona niższe średnie wyższe 

49 odrzucona niższe wyższe niższe 

86 odrzucona niższe średnie wyższe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych  
„Tegiel”.
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Tabela 8 

Parametry rozkładu wskaźnika obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami krótko-

terminowymi w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego przynależności do 

działu gospodarki narodowej (%) 

Wyszczegól-
nienie 

PKD 
10 22 23 25 28 35 41 42 46 47 49 86 

D
u
że

 p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a 

średnia 41,5 35,1 26,9 38,0 36,7 19,0 54,4 50,9 52,9 50,4 37,8 29,4 

mediana 40,5 34,8 25,2 37,4 35,6 18,1 53,7 50,1 54,0 49,5 36,9 26,1 

odchylenie 
standardo-

we 

12,1 13,2 12,6 14,6 14,0 6,2 14,7 12,8 15,7 14,8 12,4 14,1 

przedział 
skupiający 
50% środ-
kowych 

wyników 

31,5– 

52,0 

24,5–

46,0 

16,0– 

36,0 

25,5–

48,5 

25,5–

48,5 

14,0– 

23,0 

43,0– 

67,0 

40,0–

61,0 

40,0– 

66,0 

38,5–

60,0 

28,0–

48,0 

18,5– 

38,0 

Ś
re

d
n
ie

 p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a 

średnia 43,2 38,2 34,2 41,0 38,0 23,5 50,3 43,1 50,1 47,2 41,9 23,8 

mediana 42,7 37,1 31,4 39,3 36,9 21,7 49,7 41,9 50,4 46,4 39,6 22,0 

odchylenie 
standardo-

we 

13,6 14,5 15,8 16,6 14,8 9,7 16,5 14,5 16,6 14,8 16,0 11,2 

przedział 
skupiający 
50% środ-
kowych 

wyników 

33,0– 

53,0 

26,0–

49,0 

21,0–

45,5 

27,0–

54,0 

25,5–

50,0 

16,0–

29,5 

37,0– 

63,5 

31,0– 

54,0 

36,5– 

64,0 

35,5– 

57,5 

30,0– 

52,0 

14,5– 

32,5 

M
ał

e 
p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a 

średnia 30,0 30,6 25,8 30,6 32,3 28,5 37,5 35,3 37,1 39,9 40,1 21,6 

mediana 28,3 28,4 22,7 28,8 30,5 26,3 36,8 34,0 35,9 39,1 38,2 19,4 

odchylenie 
standardo-

we 

14,5 13,8 13,1 14,0 14,1 14,0 16,5 13,2 17,2 18,2 18,4 10,6 

przedział 
skupiający 

50% środ-
kowych 

wyników 

18,0–

40,5 

19,5– 

41,0 

15,0– 

35,0 

18,5– 

41,5 

20,5–

43,5 

17,5– 

37,0 

23,5– 

50,0 

24,5– 

45,5 

22,5– 

50,5 

24,5– 

54,0 

24,0– 

54,0 

12,5– 

29,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych  
„Tegiel”. 

Przynależność przedsiębiorstwa do konkretnego działu gospodarki na-

rodowej wpływa istotnie na zróżnicowanie wykorzystania zobowiązań krót-

koterminowych do finansowania majątku. Bez względu na wielkość przed-

siębiorstwa z finansowania prowadzonej działalności zobowiązaniami krót-

koterminowymi w największym stopniu korzystają firmy budowlane i han-

dlowe (dział 41, 42, 46 i 47). W przypadku małych podmiotów gospodar-
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czych wysoki poziom obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami krótko-

terminowymi jest zauważalny dodatkowo wśród firm świadczących usługi 

transportowe (dział 49). Duże i średnie przedsiębiorstwa dostarczające ener-

gię (dział 35) a w przypadku firm z sektora MSP świadczące usługi zdro-

wotne (dział 86) charakteryzują się z kolei najniższym odsetkiem zobowią-

zań krótkoterminowych w swoich pasywach. Bardziej szczegółowe wyniki 

uzyskane w trakcie badań zebrano w tabeli 8. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania dowiodły, że wielkość przedsiębiorstwa wy-

wiera istotny wpływ na strukturę źródeł jego finansowania. Wśród małych 

przedsiębiorstw kapitał własny jest dominującym źródłem finansowania 

prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku średnich i dużych 

jednostek gospodarczych w wielu działach gospodarki narodowej zbliżony 

udział w strukturze pasywów do kapitału własnego mają krótkoterminowe 

kapitały obce. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa w najmniejszym 

stopniu polskie firmy korzystają z finansowania długoterminowym kapita-

łem obcym.  

Małe jednostki gospodarcze w Polsce w większym stopniu finansują 

swój majątek z kapitału własnego, a w mniejszym stopniu wykorzystują do 

tego celu źródła w postaci krótkoterminowych czy długoterminowych kapi-

tałów obcych niż przedsiębiorstwa duże bądź średnie.  

Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że małe przedsiębiorstwa 

mają mocno ograniczony dostęp do długoterminowych kapitałów obcych 

bądź też ich właściciele celowo unikają tego źródła finansowania. W ponad 

połowie z nich udział zobowiązań długoterminowych w całości pasywów nie 

przekracza 1% (wyjątek stanowią jedynie przedsiębiorstwa z 35 działu go-

spodarki narodowej). W największym stopniu długoterminowe kapitały obce 

wykorzystywane są do finansowania majątku przez duże podmioty gospo-

darcze. 

Uzyskane podczas badań wyniki wskazują także na znaczący wpływ 

specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej na strukturę źródeł finan-

sowania. W sposób graficzny zróżnicowanie struktury pasywów przedsię-

biorstw, wynikające z ich przynależności do działu gospodarki narodowej, 

zostało zaprezentowane na rysunkach od 1 do 3. 
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Rysunek 1. Przeciętny udział poszczególnych źródeł finansowania w pasywach 
małych przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych  

„Tegiel”. 

 

Rysunek 2. Przeciętny udział poszczególnych źródeł finansowania w pasywach 

średnich przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych  
„Tegiel”. 
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Rysunek 3. Przeciętny udział poszczególnych źródeł finansowania w pasywach 

dużych przedsiębiorstw 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych  
„Tegiel”. 
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Zusammenfassung. Das Ziel der Ausarbeitung ist die Vorstellung von Möglichkei-
ten der Existenzgründung in Deutschland sowie der möglichen Quellen ihrer Finan-

zierung. Berücksichtigt wurden dabei insbesondere Gründungen von KMU. Der 

Text liefert einen Überblick über die Formen der Existenzgründung, inkl. Startups. 

Dabei wurden institutionelle Initiativen für Existenzgründungen zusammengeführt 

sowie neue Finanzierungsformen für Startups mit Beteiligung des Privatkapitals, 

einschließlich Crowdfunding sowie die Tätigkeit der Business Angels.  

Einführung 

KMU spielen in jeder Volkswirtschaft eine große Rolle. In Deutschland 

wurden 2013/2014 ca. 3,66 Mio. Unternehmen zu den KMU zugerechnet, 

sie trugen ca. 56% zur gesamten Nettowertschöpfung der deutschen Unter-

nehmen bei. Die KMU stellen ca. 60% aller sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsplätze (Wirtschaftsmotor Mittelstand, 2014). Dabei sind besonders 

junge Unternehmen auf neue Mitarbeiter angewiesen und schaffen Arbeits-

plätze.  

Deutsche sind einer Existenzgründung gegenüber positiv eingestellt: 

Ca. 55% der 18- bis 64-Jährigen sehen in einer Unternehmensgründung eine 
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attraktive berufliche Perspektive und sogar 75% der Befragten hält das Wis-

sen, das der Unternehmer benötige für erlernbar (Kritikos, 2014). 

Als wichtigstes Motiv für eine Existenzgründung wird die Ausnutzung 

der Geschäftsidee angegeben (46,6% der Befragten); an zweiter Stelle mit 

ca. 30% wird die mangelnde Erwerbsalternative genannt (Sternberg, Vor-

derwülbecke, Brixy, 2015).  

Unabhängig von den Motiven für eine Existenzgründung sind die 

Gründer häufig auf Fremdkapital angewiesen. Die unterschiedlichen Formen 

der Finanzierung werden im Text vorgestellt. Hierbei wurden diese Formen 

in Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer (Punkt 1) und speziell für Star-

tups (Punkt 2) unterteilt. Das Ziel der Ausarbeitung ist insbesondere die 

Vorstellung von Möglichkeiten der Existenzgründung in Deutschland sowie 

der möglichen Quellen ihrer Finanzierung. Berücksichtigt wurden dabei in 

erster Linie Gründungen von KMU. Der Text liefert ebenfalls einen Über-

blick über die Formen der Existenzgründung, einschließlich Startups. Dabei 

wurden institutionelle Initiativen für Existenzgründungen zusammengetra-

gen und untersucht sowie neue Finanzierungsformen für Startups mit Betei-

ligung von Privatkapital, darunter z.B. das Crowdfunding sowie die Tätig-

keit der Business Angels. 

Um das Ziel zu erreichen, wurden folgende Hypothesen (H) aufgestellt: 

H1: Existenzgründung ist auch ohne externe finanzielle Unterstützung mög-

lich; H2: Startups erfordern andere Finanzierungsmöglichkeiten als konven-

tionelle Existenzgründerkredite. Als Untersuchungsmethode wurde Daten- 

und Inhaltsanalyse gewählt. 

Existenzgründung und Möglichkeiten der Unterstützung   

Der Begriff Existenzgründung, Entrepreneurship sowie Selbstständig-

keit
1
 werden im Zusammenhang mit der Gründung eines Unternehmens am 

häufigsten und auch synonym verwendet, weil es keine klare bzw. nur eine 

flüssige definitorische Abgrenzung gibt, sowohl in der englischen als auch in 

der deutschen Sprache (Kollmann, 2009).   

                                                             
1 Die Definition der Selbständigkeit wird aus § 7 Abs. 1 SGB IV abgeleitet und ist als Gegen-

satz der abhängigen Beschäftigung zu sehen. Das charakteristische Merkmal der Selbständig-
keit ist die persönliche Abhängigkeit. https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht 
/sgb_4/gesamt.pdf, Zugriffsdatum 30.1.2016 oder nach der EU-Definition: „Selbständige 
werden definiert als Personen, die alleinige oder gemeinsame Eigentümer eines Unterneh-
mens ohne eigene Rechtspersönlichkeit sind, in dem sie arbeiten“. VERORDNUNG (EG) Nr. 
2223/96 DES RATES vom 25. Juni 1996 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Gemeinschaft, 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 310/ 1, S. 305. 
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Eine Existenzgründung liegt vor, wenn ein selbstständiger Unternehmer 

eine neue selbstständige, originäre Wirtschaftseinheit schafft (Ibidem). Die 

meisten Existenzgründer bieten Produkte oder Dienstleistungen an, die auf 

bereits bestehende Konzepte zurückgreifen ggf. nehmen sie Anpassungen 

oder Modifikationen vor (imitierende Gründung
2
). Typische Existenzgrün-

dungen sind Kleingewerbe aus der Dienstleistungsbranche und dem Hand-

werk. 2013 erfolgten ca. 59% aller Gründungen im Dienstleistungsbereich, 

ca. 18% im Handel und ca. 5% im verarbeitenden Gewerbe (Gründerland 

Deutschland, 2013). Diese Gründungen sind nicht vorrangig an Innovatio-

nen ausgerichtet, diese Geschäftsmodelle sind bereits weit verbreitet. Grün-

der, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung tätigen, um technologi-

sche Innovationen zur Marktreife zu bringen, machten 2015 nur 7% alle 

Gründungen aus (Metzger, 2015). 18% der Gründer in Deutschland tritt 

erstmalig mit einem Produkt oder einer Dienstleistung auf den Markt auf, 

das eine Neuheit auf dem regionalen, deutschen oder weltweiten Markt dar-

stellt. Das bedeutet, dass über 80% der Gründer beim Markteintritt keine 

Neuheiten anbieten. Dagegen sind gegründete Startups besonders technolo-

gie- und innovationsorientiert – siehe Punkt 2. 

Zu den kleinsten Unternehmen, die gegründet werden können, gehören 

Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und ebenfalls sog. So-

loselbstständige – es sind meist Selbständige aus freien Berufen
3
 (Freelen-

cer), Berater, Anwälte, Journalisten, unabhängig von der Form der Gründung 

(Abbildung 1). Der Anstieg der Gründungen dieser Berufe beträgt ca. 37 

Prozentpunkte seit 2000. Hierzu zählen auch Gründungen aus der Arbeitslo-

sigkeit, deren Anstieg mit temporären Phasen von Nichtverfügbarkeit ab-

hängiger Beschäftigungsverhältnisse korreliert, und nebenberufliche Grün-

dungen – beide Gruppen werden in dieser Arbeit nicht gesondert betrachtet, 

sondern zählen zu den Gründungen.  

Jede Unternehmensgründung kann durch Förderprogramme oder ande-

re Finanzierungsquellen unterstützt werden. In jeder Art der Existenzgrün-

dung können ebenfalls Startups entstehen bzw. vorkommen. Bei Existenz-

gründungen werden als Finanzierungsmöglichkeiten insbesondere Eigenka-

pital, Bankkredite, Fördermittel und Beteiligungskapital eingesetzt. Die 

meisten Gründer greifen dabei in erster Linie ausschließlich auf eigene Mit-

                                                             
2 Im Gegensatz dazu würde bei der innovativen Gründung eine neue Kombination von mate-
riellen oder immateriellen Faktoren entstehen. Hierbei spielt insbesondere Wissen eine große 
Rolle.  
3 Nach § 1 Abs. 2 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetz die Freien Berufe haben im allgemei-
nen auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung die 
persönliche, eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienstleistungen 
höherer Art im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeinheit zum Inhalt http://dejure. 
org/gesetze/PartGG/1.html, Zugriffsdatum 30.1.2016. 

http://dejure.org/gesetze/PartGG/1.html
http://dejure.org/gesetze/PartGG/1.html
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tel zurück (65,4%) oder auf eigene und externe Mittel – 27%, ausschließlich 

externe Mittel verwenden 7,6% der Gründer (Metzger, 2015). Bei der Nut-

zung externer Finanzierungsquellen sind Finanzmittel von Freunden und 

Verwandten an erster Stelle, gefolgt vom Bankdarlehen – siehe Abb. 2. 

 

Abbildung 1. Mögliche Formen von Existenzgründungen 

Quelle: eigene Darstellung. 

 

Abbildung 2. Quellen des Fremdkapitals  

Quelle: G. Metzger, KfW-Gründungsmonitor 2015, Tabellen- und Methodenband, KfW-
Gruppe, Frankfurt 2015, S. 18. 
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Ein bekanntes und bereits bewährtes institutionelles Finanzierungsmit-

tel bei der Existenzgründung ist das Förderkredit der Förderbank KfW (Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau). Typisch für die Kredite und Förderprogramme 

der KfW, die in Tab. 1. dargestellt wurden, sind günstige Zinsen, lange 

Laufzeiten und häufig eine rückzahlungsfreie Anlaufphase. Bei jeder Grün-

dung spielt auch Eigenkapital eine große Rolle; es verringert zudem auch die 

Gefahr von Liquiditätsproblemen, macht unabhängiger und verbessert das 

Rating. 

Tabelle 1 

Förderkredite und Beteiligungen zur Existenzgründung 

Name Zweck Mittel 

ERP-
Gründerkredit- 
StartGeld 

– Investitionen und Betriebsmittel,  
– auch möglich: Förderung einer 

Gründung im Nebenerwerb, wenn 

das Unternehmen mittelfristig auf 
den Vollerwerb ausgerichtet ist  

Max. 100.000 €. Bei 
höherem Finanzierungs-
bedarf, kann der ERP-

Gründerkredit-Universell 
in Anspruch genommen 
werden 

ERP-
Gründerkredit- 
Universell 

– Investitionen und Beschaffung von 
Betriebsmitteln 

Max. 25 Mio. € je Vorha-
ben 

ERP-Kapital für 

Gründung 
(Kredit) 

– Aufstockung der eigenen finanziel-

len Mittel (Eigenkapital) bis zu einer 
Quote von 45–50%  je nach Bundes-
land für Investitionen (z. B. Grund-
stücks- und Gebäudekosten, Kosten 
für Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung) und branchenübliche Markter-
schließungs-aufwendungen  

– Auch möglich: Mitfinanzierung der 

Beschaffung bzw. Aufstockung des 
Warenlagers  

Max. 500.000 € 

ERP-Startfonds – Beteiligungskapital zur Deckung des 
Finanzierungsbedarfs von kleinen 
innovativen Unternehmen mit weni-
ger als 50 Mitarbeitern und einer 
Jahresbilanzsumme von höchstens 

10 Mio. € aus der gewerblichen 
Wirtschaft mit Betriebssitz in 
Deutschland 

Max. 5 Mio. €. Die Betei-
ligung der KfW erfolgt 
stets zusammen mit einem 
weiteren Beteiligungsge-
ber (Leadinvestor) 

Quelle: Gründer Zeiten 06, Existenzgründungsfinanzierung 12/2015, Merkblatt Quellen für 
das Startkapital; Beteiligungskapital Förderung für technologieorientierte Gründungen Stand: 
01/2015, KfW Frankfurt. 
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Gefördert wird auch die Beratung von Existenzgründern auch schon in 

der Vorgründungsphase. Je nach Programm kann der Gründer bis fünf Jahre 

gefördert werden. Einige Angebote werden aus dem Europäischen Sozial-

fonds ESF gefördert. 

Alle Formen der ERP-Fonds können auch für Startups-Gründungen 

verwendet werden. Diese werden jedoch insbesondere durch ERP-Startfonds 

angesprochen. Zusätzlich stehen zwei weitere Förderprogramme für for-

schungsintensive Vorhaben zur Verfügung:  

– Das EXIST-Gründerstipendium richtet sich an Gründer aus Hoch-

schulen und Forschungs-einrichtungen, die innovative technologie-

orientierte Gründungsvorhaben oder wissensbasierte Dienstleistun-

gen anbieten möchten, 

– Der EXIST-Forschungstransfer soll hingegen herausragende for-

schungsbasierte Gründungsvorhaben unterstützen, die mit risikorei-

chen Entwicklungsarbeiten verbunden sind.  

„Startup“ als besondere Form der Existenzgründung 

Ein Startup ist bisher in der Fachliteratur noch nicht einheitlich defi-

niert. Der Begriff bedeutet ursprünglich „starten“. Die Verwendung des Be-

griffs für eine Unternehmensgründung ging Anfang 90er Jahre des 20. Jhs. 

in Silicon Valley (USA) in den Sprachgebrauch über und bezeichnete eine 

Unternehmensgründung, die eine neue Technologie eingesetzt hat. Es ging 

dabei vorrangig um Unternehmen, die im weitesten Sinne Dienstleistungen 

oder Produkte im Zusammenhang mit dem Einsatz einer neuen Technologie, 

z.B. aus der Multimedia- oder Telekommunikationsbranche entwickelt ha-

ben. Bisher werden einige Definitionen verwendet, die teilweise unterschied-

liche Kriterien in den Vordergrund stellen (vgl. Tab. 2). 

Tabelle 2 

Beispiele von Startup-Definitionen 

„Junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die zur Verwirklichung einer 

innovativen Geschäftsidee mit geringem Startkapital gegründet werden und 
i.d.R. sehr früh zur Auswertung ihrer Geschäfte und Stärkung ihrer Kapital-
basis entweder auf den Erhalt von Venture-Capital oder auf einen Börsen-
gang angewiesen sind“ 

Gabler Wirt-

schaftslexi-
kon online 

„Ein Startup ist eine menschliche Institution, die ein neues Produkt oder eine 
neue Dienstleistung in einem Umfeld extremer Ungewissheit entwickelt“ 

Eric Ries 

„Ein Startup ist keine `Miniaturausgabe` eines etablierten Unternehmens, 

sondern eine temporäre, flexible Organisation auf der Suche nach einem 
nachhaltigen Geschäftsmodell“ 
Ein Startup ist eine Organisation, „die permanent auf der Suche nach einem 
skalierbaren, nachhaltigen und profitablen Geschäftsmodell ist“ 

Steve Blank 

und Bob Dorf 

 

Quelle: eigene Recherchen.  
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Eine allgemeingültige Definition nach dem „Deutschen Startup Moni-

tor“ führt 3 Kriterien auf, an Hand derer sichtbar wird, welche Merkmale ein 

Startup kennzeichnen. „Startups sind jünger als 10 Jahre, sie sind mit ihrer 

Technologie und/oder mit dem Geschäftsmodell hoch innovativ und sie stre-

ben ein signifikantes Mitarbeiter- und/oder Umsatzwachstum an“. Dabei 

muss das erste Kriterium zwingend und eins von den beiden weiteren erfüllt 

werden, um als Startup betrachtet zu werden (Ripsas, Tröger, 2014). Ein 

Startup kann demnach auch als eine Existenzgründung bezeichnet werden.  
Phase  

Early Stage 
Expansion 

Stage 
Later Stage 

Pre-Seed- Seed- Startup-Phase Expansion Bridge 
MBO/
MBI 

Tätigkeiten 

des Unter-
nehmers 

Ideen- 

und 
Konzept-
entwick-
lung 

Produktkon-

zept 
Marktanaly-
se 
Grundlagen-
entwicklung 
 

Unterneh-

mens-
gründung 
Entwicklung 
bis zur Pro-
duktreife 
Marketing-
konzept 

Produktions-

beginn 
Markteintritt 
oder 

  

Gewinn-
Verlust-
Erwartung 
des Unter-
nehmens 

 

Typische 
Finanzie-
rungs-

quellen 

 
 
 

 

 
 
 

Abbildung 3. Finanzierungsphasen von Startups 

Quelle: In Anlehnung an A.-K. Achleitner, E. Nathusius, E Venture Valuation – Bewertung 

von Wachstumsunternehmen: Klassische und neue Bewertungsverfahren mit Beispielen und 
Übungsaufgaben, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2004. 

Allen Definitionen gemeinsam ist die Tatsache, dass ein Startup durch 

seine Idee oder Technologie innovativ sei, deswegen ist nicht jede Existenz-

gründung mit einem Startup gleichzusetzen. Die Innovationskraft der Star-

tups spiegelt sich im Anteil neuer Technologien bei den Gründungen. 2015 

wurden 21,7% der Startups im Bereich „Software as a Service“, 15,3% im 

Bereich E-Commerce und 10,1% im Bereich IT und Softwareentwicklung 

gegründet (Ripsas, Tröger, 2015).  

Business Angels 

Eigenkapital 

Öffentliche Fördermittel 

Venture Capital 

Fremdkapital 

Bör-

se 
Private Equity 
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Die Gründung eines Startups, die Aufnahme der Tätigkeit/Produktion 

und die Etablierung auf dem Markt erfordern häufig finanzieller Unterstüt-

zung. Die Finanzierungsphasen werden in Early Stage (Frühphase), Expan-

sion Stage (Expansionsphase) und Later Stage (Reifephase) unterteilt (siehe 

Abbildung 3). Je nach Phase kommen unterschiedliche Finanzierungsformen 

zum Einsatz.  

Eine besondere Bedeutung kann hierbei der Early Stage zugeschrieben 

werden. In dieser Phase findet die Erarbeitung der Geschäftsidee statt und 

erst etwas später die eigentliche Gründung. Die Early Stage-Phase kann 

deswegen noch in zwei oder sogar drei Phasen unterteilt werden: Pre-Seed-, 

Seed- und die eigentliche Startup-Phase. Besonders in der Pre-Seed- und 

Seed-Phase kommt es auf die Entwicklung der Geschäftsidee an. In dieser 

frühen Phase kommen häufig Acceleratoren und Inkubatoren zum Einsatz. 

Sie bieten flankierend zum Kapital die erforderliche Infrastruktur und ggf. 

weitere Dienstleistungen an; es können Büroräume, Coaching oder Mento-

ring, Unterstützung bei der Programmierung sein. Obwohl ca. 81% der Star-

tup-Gründer über einen Hochschulabschluss verfügen (Ripsas, Tröger, 

2014), fehlt ihnen das Managementfachwissen über organisatorische und 

unternehmerische Herausforderungen. Diese Defizite können über Coaching 

oder andere Dienstleistungen des Inkubators ausgeglichen werden.    

 

Abbildung 4. Quellen der Startup-Finanzierung 2014–2015 

Quelle: S. Ripsas, S. Tröger, Deutscher Startupmonitor 2015, KPMG Deutschland 2015,  

S. 43. 
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Tabelle 3 

Finanzierungsmöglichkeiten in der Seed-Phase 

Inkubator 
(wörtlich 
Brutkasten) 

– unterstützt im Entwicklungsstadium, erbringt oder vermittelt dem Startup 
die Dienstleistungen, die benötigt werden, um die Geschäftsidee in mög-
lichst kurzer Zeit in ein marktfähiges Produkt zu überführen 

– es werden ausschließlich begleitende Tätigkeiten, die der Ideenfindung 
diesen, zur Verfügung gestellt 

– Dauer der Unterstützung: 9–12 Monate 
– Kapitalgeber können etablierte Unternehmen oder private Investoren sein,  
– Investitionshöhe: 100.000 €–1 Mio. € 
– Beispiele: Rocket Internet, Telekom-Inkubator hub:raum, Team Europe 

Accelerator 
(ursprüngli-
che Bedeu-
tung „Be-
schleuni-
ger“) 

– vorgesehen für Startups und Unternehmen, die sich in einer Frühphase 
der Entwicklung befinden  

– dient der Ideenweiterentwicklung 
– betreut Geschäftsmodelle, deren Ideen von externen Teams erstellt wer-

den 
– die Startups, die unterstützt werden sollten, werden an Hand von festge-

legten Kriterien ausgesucht und aufgenommen 

– die Unterstützung besteht in der Bereitstellung von Arbeitsplätzen, in 
strategischer und technischer Unterstützung. Bei Online-Startups kann die 
Unterstützung in Form von Programmierung der Internetseite erfolgen 

– es wird Mentoring angeboten 
– am Ende der Teilnahme werden Möglichkeiten zum Präsentieren von 

Geschäftsmodellen organisiert, um Risikokapitalgeber zu gewinnen 
– Dauer: 3–4 Monate 
– Investitionshöhe: 25.000 € 

– Beispiele: German Accelerator, ProSiebenSat.1 Accelerator, Axel Sprin-
ger Plug & Play Accelerator 

Business 
Angels 

– Business Angels (BA) sind private Investoren, die bereits aufgrund eige-
ner erfolgreicher Gründungen über Kapital, Fachwissen und bestehende 
Netzwerke verfügen  

– BA finanzieren vorrangig zu Beginn der Tätigkeit (Pre-Seed-, Seed- und 
Startup-Phase), einige auch später - drei bis fünf Jahre nach der Gründung 
(ca. 15%) 

– der Unterschied zu institutionellen Investoren besteht in der Regel darin, 
dass für die BA nicht nur die Rendite im Vordergrund steht, sondern die 
Motivation, jungen Gründern bei der Entwicklung innovativer Produkte 
und Dienstleistungen zu helfen 

– 2007 gab es in Deutschland ca. 3.000 BA; ihre durchschnittliche Investi-
tion betrug 100.000 €; der Großteil war jedoch niedriger – der Median der 
Investitionen betrug 30.000 € 

Quelle: B. Fischer, Finanzierung und Beratung junger Start-up-Unternehmen. Betriebswirt-

schaftliche Analyse aus Gründerperspektive, Gabler Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 
2004; H. Fryges, S. Gottschalk, G. Licht, K. Müller, Hightech-Gründungen und Business 
Angels. Endbericht für das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Projekt Nr. 
04/07, Forschungsbereich Industrieökonomik und Internationale Unternehmensführung Zent-
rum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW), Mannheim 2007. 
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Tabelle 4 

Finanzierungsmöglichkeiten in der Expansion und Later Stage 

Name Hauptmerkmale 

Venture-
Capital 
bzw. 
Venture-
Capital-

Gesell-
schaften 

– Venture-Capital (VC) bezeichnet Wagnis- oder Risikokapital  
– es ist eine Form von Beteiligungsfinanzierung  
– sie birgt ein hohes Risiko, verspricht aber großes Gewinnpotenzial 
– VC kommt in Frage, wenn wenig oder keine Kreditsicherheiten zur Verfü-

gung stehen 

– Venture-Capital-Gesellschaften gehören zu institutionellen bzw. formellen 
Kapitalgebern 

– die Investitionssumme einer Venture-Capital-Gesellschaft ist deutlich höher 
als die eines Business Angels. Die Investition wird meist in Form eines 
Fonds getätigt, den die Kapitalgeber einrichten  

– Venture-Capital-Gesellschaften werden häufig nach einer anderen Form der 
Finanzierung eingesetzt und zum Teil in späteren Phasen des Unterneh-
menswachstums 

– wichtige Einsatz-Branchen sind: IKT-Wirtschaft (Informations- und Kom-

munikationstechnologien) und weitere internetbasierte Angebote; auch Bio-
tech-Branche 

Crowd-
funding 
(wörtlich 
Schwarm-
finanzie-

rung) 

– eine Vielzahl von Kapitalgebern mit kleinen Beträgen beteiligt sich an 
einem Unternehmen 

– Crowdfunding wird ebenfalls als Crowdsponsoring bezeichnet, weil es auf 
Spenden und Gegenleistungen basiert; es kann ebenfalls die Form eines 
Kredites annehmen – Crowdlending 

– die Renditen sind unterschiedlich hoch, 
– Vorteile für Investoren liegen darin, dass sie bereits geringe Summen inves-

tieren können 
– Kapitalgeber einer Crowdinvesting-Finanzierung agieren gleichzeitig als 

Botschafter des Unternehmens,  
– Investoren erhalten eine wirtschaftliche Teilhabe an dem Startup 
– die Mittel werden über Crowdfunding-Plattformen im Internet gesammelt, 
– durch die hohe Anzahl von Anteilseignern sind die Vertragsbestimmungen 

sehr komplex 

Bridge 
Financing 
(Brücken-
finanzie-
rung) 

– erfolgt bei der Planung eines zukünftigen Börsengangs oder bei einem 
geplanten Verkauf an einen Investor  

– Finanzierung erfolgt meist über Private Equity-Fonds oder durch Invest-
mentbanken, die den Börsengang begleiten 

– eine mögliche Form hierbei kann die Übertragung von einzelnen Unter-
nehmensanteilen an das bisherige Management (Management-Buy-
Out/MBO) oder an externes Management (Management-Buy-In/MBI) sein  

– das Kapital wird meist nicht vom Management, sondern von den Investoren 
zur Verfügung gestellt 

Quelle: Crowdfunding, BaFin Journal, Mitteilungen der Bundesanstalt für Finanzaufsicht, 
Juni 2014, Frankfurt 2014, S. 10 ff., K.H. Röhl, Venture Capital. Ein neuer Anlauf zur Er-
leichterung von Wagniskapitalfinanzierungen, IW Policy Paper 6/2014, S. 3 ff.; B. Fischer, 
Finanzierung und Beratung junger Start-up-Unternehmen. Betriebswirtschaftliche Analyse 
aus Gründerperspektive, Gabler Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden 2004; T. Koll-
mann, A. Kuckertz, E-Venture-Capital: Unternehmensfinanzierung in der Net Economy, 

Gabler, Wiesbaden 2003. 
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Bei der Finanzierung der Startups kann informelles Kapital, das von 

Freunden, Familie oder den Business Angels bereitgestellt wird oder institu-

tionelles Kapital, das von den Banken, oder durch eine Venture-Capital-

Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird, eingesetzt werden. Die meisten 

Startup-Gründer finanzieren vor allem aus privaten Mitteln bzw. aus priva-

ten und institutionellen Mitteln – siehe Abb. 4. 

Einige mögliche Formen der Finanzierung wurden in der Tabelle 3 und 

4 zusammengestellt.  

In den späteren Finanzierungsphasen treten weitere Kapitalgeber auf, 

die unterschiedliche Motive haben und Zielsetzungen verfolgen, dazu kann 

z.B. Beteiligung an der Firma oder an dem Entscheidungsprozess gehören - 

siehe Tabelle 4. Die Expansion Stage kann finanzierungsintensiv sein, des-

wegen können unterschiedliche Finanzierungmöglichkeiten miteinander 

kombiniert werden und nacheinander folgen. Die Finanzierung kann sich so 

weit erstrecken, dass sie in der Reifephase den Börsengang oder gar den 

Verkauf eines erfolgreichen Startups unterstützen kann.  

Nach einer erfolgreichen Expansion Stage folgt die Later Stage. Wenn 

ein Startup ein stetiges Umsatzwachstum erreicht hat und seine Umsatzprog-

nosen planbar sind, könnte z.B. ein Börsengang in Erwägung gezogen wer-

den (Bridge Financing).  

Abschlussbemerkung 

Existenzgründung, Entrepreneurship sowie Selbstständigkeit werden im 

Zusammenhang mit der Gründung eines Unternehmens am häufigsten und 

gleichzeitig synonym verwendet. Herkömmliche Gründungen sind nicht 

vorrangig an Innovationen ausgerichtet, es sind weit verbreitete Geschäfts-

modelle. Die Analysen der Finanzierungsmöglichkeiten dieser Gründungen 

haben ergeben, dass die meisten Gründer in erster Linie ausschließlich auf 

eigene finanzielle Mittel zurückgriffen. Damit konnte Hypothese 1 verifiziert 

werden: Existenzgründung ist auch ohne externe finanzielle Unterstützung 

möglich. Über 65% der Gründer haben eigenes Kapital verwendet. Es ist 

möglich, weil diese Gründungen unter bestimmten Umständen nicht sehr 

kapitalintensiv sind (überwiegend Kleingewerbe, Dienstleister und Hand-

werker). 

Im Gegensatz zu den traditionellen Existenzgründern ist eine Startup-

Gründung kostenintensiver, weil ggf. Mittel für Forschungsprojekte und 

Produktentwicklungen erforderlich sind. Die Startups unterscheiden sich von 

anderen Gründungen zusätzlich durch die Phasen ihrer Entwicklung bzw. 

Reife, die unterschiedlicher Finanzierungsmöglichkeiten bedürfen. Schon 

vor der Gründung können sich angehende Unternehmer darüber informieren 
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welche Förderprogramme und Finanzierungsquellen für sie in Frage kom-

men. Unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten können in verschiedenen 

Phasen der Gründung zum Einsatz kommen und bieten je nach Ziel und 

Phase unterschiedliche Arten der Unterstützung. Dadurch entstehen auch 

Synergieffekte für die Finanzmittelgeber. So bieten die Inkubatoren und 

Acceleratoren nicht nur den entstehenden Unternehmen ein geeignetes un-

ternehmerfreundliches Umfeld an, sondern schaffen gleichzeitig für etablier-

te Unternehmen die Möglichkeit durch die Zusammenarbeit mit den Startups 

schneller neue Trends zu erkennen und neue Technologien zu entwickeln. 

Die Daten- und Inhaltsanalyse hat es ermöglicht die Besonderheiten der 

Startup-Gründung und -Finanzierung im 2. Tel herauszuarbeiten und über-

sichtlich zusammenzustellen. Dabei konnte Hypothese 2 verifiziert werden: 

Startups erfordern andere Finanzierungsmöglichkeiten als konventionelle 

Existenzgründerkredite. Dazu gehören Finanzierungs- und Unterstützungs-

methoden sowie Kapitalgeber, die bei den herkömmlichen Gründungen nicht 

zum Einsatz kommen, das können u.a. Inkubatoren, Venture-Kapital oder 

Business Angels sein 

Der hohe Stellenwert der Gründungen wird besonders durch die Förde-

rung aus öffentlichen Mitteln und durch institutionelle Unterstützung sich-

tbar. Gründer in jeder Phase können sich darauf verlassen, Unterstützung in 

geeigneter Form zu erfahren, sei es in Form von Beratung oder als Finanzie-

rung. 

Das Ziel der Ausarbeitung konnte erreicht werden: Die möglichen 

Formen der Existenz-gründung in Deutschland sind im 1. Teil des Textes 

erörtert worden; im 2. Teil sind besondere Finanzierungsformen beschrieben 

worden. 
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respect, with particular regard to the possibility of start-ups financing. The study 

discusses measures offered within the institutional initiatives for emerging business-

es as well as new forms of start-ups financing with participation of private capital, 

including crowdfunding (social lending) and business angels. 

Translated by Natalia Pieczyńska 

Finansowanie powstającej działalności gospodarczej i start-upów w Niemczech 

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest omówienie możliwych form 

rozpoczęcia działalności gospodarczej w Niemczech oraz źródeł ich finansowania. 

W opracowaniu uwzględniono w szczególności mikro i MSP. Artykuł jest przeglą-
dem informacji w powyższym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

finansowania start-upów. W opracowaniu omówiono środki oferowane w ramach 

inicjatyw instytucjonalnych dla powstających przedsiębiorstw, a także nowe formy 

finansowania start-upów z udziałem kapitału prywatnego, m.in. crowdfunding (fi-

nansowanie społecznościowe) oraz anioły biznesu.  

Slowa kluczowe: formy finansowania start-upów, anioły biznesu 
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Streszczenie. W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 
Polsce przyznano na dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych 82,5 mld 

euro, to zdecydowanie więcej niż w poprzednim budżecie w latach 2007–2013. 

Celem artykułu jest przegląd, analiza i ocena programów unijnych i krajowych 

umożliwiających pozyskanie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwo  

w perspektywie finansowej 2014–2020. Szczególną uwagę poświęcona programom 

wspierającym wzrost konkurencyjności i innowacji w sektorze MSP.  

Wprowadzenie  

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 Pol-

sce przyznano na dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych 82,5 

mld euro
1
, to zdecydowanie więcej niż w poprzednim budżecie w latach 

                                                             
1 82,5 mld euro to alokacja bazowa, po odjęciu tzw. transferów 77 mld euro. 
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2007–2013, kiedy Polska dysponowała kwotą 67 mld euro (Gwizda, Kosew-

ska-Kwaśny, Żółciński, 2014, s. XIX–XX).  

Podobnie jak w latach 2007–2013 również mikro, małe i średnie przed-

siębiorstwa będą beneficjentami pomocy, zarówno programów unijnych, jak 

i krajowych. Artykuł jest kolejnym, w którym autorka zajmuje się wspar-

ciem sektora MSP z funduszy unijnych. Poprzednie dotyczyły instrumentów 

publicznego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dostępnych 

w latach 2007–2013. Niniejsza publikacja również dotyczy tematyki wspar-

cia finansowego sektora MSP jednak w głównym nurcie rozważań znajdują 

się programy pomocowe w perspektywie finansowej 2014–2020 kierowane 

na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. 

Biorąc pod uwagę powszechnie znane fakty o istotnym znaczeniu mi-

kro, małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Unii Europejskiej 

(UE), w tym w Polsce (czego dowodzi m.in.: liczba podmiotów gospodar-

czych w tej grupie, wartość dodana jaką generują, liczba tworzonych miejsc 

pracy
2
), słuszne wydaje się wspieranie rozwoju ich innowacyjności i konku-

rencyjności przez programy finansowane ze środków UE. 

Celem artykułu jest przegląd, analiza i ocena programów unijnych  

i krajowych umożliwiających pozyskanie wsparcia mikro, małym i średnim 

przedsiębiorstwom w nowej perspektywie finansowej 2014–2020. Szczegól-

ną uwagę poświęcono wspieraniu wzrostu konkurencyjności i innowacji  

w sektorze MSP
3
 w ramach funkcjonujących programów.  

W artykule wykorzystano następujące metody badawcze: krytyczna 

analiza literatury przedmiotu, metoda opisowa oraz porównawcza. Bazę 

źródłową do analiz przy wykorzystaniu powyższych metod badawczych 

stanowiły dane wtórne z raportów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-

czości, dokumenty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dokumenty Mini-

sterstwa Gospodarki oraz publikacje Komisji Europejskiej.  

Konkurencyjność i innowacyjność – wybrane aspekty 

W literaturze przedmiotu konkurencyjność jest określana jako cecha, 

którą można rozważać w odniesieniu do każdego podmiotu i układu gospo-

                                                             
2 Według danych za 2012 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą 48,5% PKB  

w Polsce, zatrudniały 70% wszystkich pracujących w Polsce, zob. Raport o stanie sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2015, s. 15, 18. 
3 W artykule używa się pojęć sektor MSP; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także 
pisze miejscami tylko o małych i średnich przedsiębiorstwach, użycie określonego pojęcia 
wynika z dokumentów konkretnego programu, zdarza się też, że w ramach jednego programu 
część inicjatyw dostępna jest tylko dla małych i średnich, a inne dostępne są dla całego sekto-
ra MSP. 
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darczego (Białasiewicz, 2009, s. 37). Konkurencyjność definiowana jest 

m.in. jako proces, zdolność do zrównoważonego rozwoju w długim okresie, 

osiągania i/lub utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku
4
. 

Według definicji OECD konkurencyjność to zdolność przedsiębiorstw, 

przemysłu, regionów, narodów lub ponadnarodowych ugrupowań do spro-

stania międzynarodowej konkurencji, jak i do zapewnienia relatywnie wyso-

kiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji oraz relatywnie 

wysokiego poziomu zatrudnienia na trwałych podstawach (Globalisation 

and Competitiveness…, s. 20).  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że konkurencyjność we współ-

czesnej gospodarce zależy przede wszystkim od zdolności do wprowadzania 

nowych rozwiązań, podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług,  

a także możliwości zaspokojenia często się zmieniających potrzeb odbior-

ców (Okupny, 2009, s. 90), czyli od innowacji. Innowacja bowiem nie ogra-

nicza się tylko do wprowadzenia do produkcji nowych wyrobów lub potocz-

nie rozumianej „wynalazczości”. Innowacja w szerokim ujęciu według 

Schumpetera (1960) obejmuje: 

– wprowadzenie nowego towaru, 

– wprowadzenie nowej metody produkcji, 

– otwarcie nowego rynku, 

– zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów, 

– wprowadzenie nowych struktur rynkowych w przemyśle. 

W kontekście tematyki niniejszego artykułu istotne wydaje się wyja-

śnienie pojęcia innowacyjność – P. Niedzielski (2005, s. 74) wskazuje, że 

innowacyjność jest „cechą podmiotów gospodarczych lub gospodarek, ozna-

czającą zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji, jak również ich ab-

sorpcji, wiążącą się z aktywnym angażowaniem się w procesy innowacyjne  

i podejmowaniu działań w tym kierunku; oznacza również zaangażowanie  

w zdobywanie zasobów i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia  

w tych procesach”. 

Na szczególną rolę jaka jest przypisywana w światowej literaturze rela-

cjom między konkurencyjnością a innowacyjnością wskazuje Wysokińska 

(2002) – podstawowym warunkiem uzyskania, ale także utrzymania przez 

przedsiębiorstwa trwałej konkurencyjności jest ich zdolność do innowacyj-

ności. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw działających w krajach rozwinię-

tych, jak i rozwijających się. 

Kolejna autorka wskazuje zaś, że małe i średnie przedsiębiorstwa swoje 

strategie opierają nie tylko na aspektach kosztowych, jakości lub potrzebach 

                                                             
4 Szeroki przegląd ujęć i definicji przedstawia I. Gorzeń-Mitka, Determinanty konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo i państwo – wybrane problemy konkurencyjności, 
red. T. Bernat, Print Group, Daniel Krzanowski, Szczecin 2007. 
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klientów – ważna jest także otwartość przedsiębiorstwa na inwestycje oraz 

innowacyjność (Okupny, 2009, s. 90) 

Zarówno konkurencyjność, jak i innowacyjność poszczególnych go-

spodarek są mierzalne. Poziom konkurencyjności jest badany m.in. przez 

World Economic Forum, które opracowuje tzw. Światowy Wskaźnik Kon-

kurencyjności (GCI) oraz przez International Institiute for Management 

Development (IMD), który opracowuje World Competitiveness Yearbook 

(Gorzeń-Mitka, 2007, s. 9). W rankingu WEF Polska zajmuje 43 miejsce na 

144 uwzględnione w rankingu kraje (wyższe pozycje w rankingu zajmuje 16 

państw Unii Europejskiej, w tym m.in. Czechy, Litwa i Estonia)
5
. Według 

ranking IMD Polska znajduje się na 33 pozycji wśród 61 uwzględnionych  

w badaniu państw (14 państw UE zajmuje wyższe miejsca w rankingu,  

w tym podobnie jak według GCI z regionu Europy Środkowo-Wschodniej 

Czechy, Litwa i Estonia)
6
.  

Z kolei w rankingu Global Innovation Index 2015, określającym po-

ziom innowacyjności poszczególnych państw Polska zajęła 46. miejsce na 

świecie na 141 objętych badaniem – aż 26 państw Unii Europejskiej sklasy-

fikowanych jest na lepszych pozycjach
7
.  

Literatura przedmiotu oraz pozycje rankingowe Polski w ogólnoświa-

towych zestawieniach konkurencyjności i innowacyjność wskazują na celo-

wość wspierania działań nakierowanych za wzrost konkurencyjności i inno-

wacyjności polskich przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim mikro, ma-

łych i średnich. Zwłaszcza, że wyniki badań wskazują, że Polskie przedsię-

biorstwa z sektora MSP za najważniejszą barierę dla wprowadzania rozwią-

zań innowacyjnych wskazują brak finansowania, ograniczone środki finan-

sowe lub za wysokie koszty
8
. 

Programy wsparcia sektora MSP w perspektywie finansowej 2014–2020 

Wsparcie sektora MSP od lat jest ważnym elementem w polityce unij-

nej, na co wskazują zarówno dokumenty unijne (m.in.: Think Small First.  

A Small Business Act for Europe), jak i kierowane na ten cel środki finanso-

we i programy wsparcia. Warto jednak podkreślić, że w nowej pespektywie 

                                                             
5 The Global Competitiveness Report 2014–2015, www.weforum.org/ stan na 20.12.2015 r. 
6 IMD World Competitiveness Ranking 2015, www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking/ stan na 
20.12.2015 r. 
7 www.globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home  stan na 20.12.2015 r. 
8 Problematyka związana z czynnikami utrudniającymi proces wdrażania innowacji w sekto-
rze MSP była badana i omawiana szerzej m.in. w: A. Zakrzewska-Bielawska, Wyzwania 
rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, Technologie, Kryzys, Difin, War-
szawa 2011; M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw,  Difin 2011. 
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finansowej wyraźnie wzrósł udział nakładów finansowych na podnoszenie 

konkurencyjności sektora MSP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa  

w alokacji polityki spójności. W latach 2007–2013 na ten cel przeznaczono 

3,2% środków, w budżecie 2014–2020 ma to być 11% środków
9
. Przedsię-

biorstwa z sektora MSP mogą aplikować o wsparcie na działania związane  

z badaniami i rozwojem, innowacjami, energetyką i ochroną środowiska. 

Stworzono również programy mające na celu pomoc we wdrażaniu innowa-

cyjnych technologii oraz współpracę przedsiębiorstw z sektorem nauki. 

Wsparcie z budżetu UE, z którego korzystać mogą m.in.: mikro, małe  

i średnie przedsiębiorstwa, udzielane jest za pośrednictwem funduszy, pro-

gramów i konkretnych instrumentów finansowych. Większość środków fi-

nansowych przekazywana jest do pięciu unijnych funduszy strukturalnych  

i inwestycyjnych
10

, z puli których określoną część (wspomniane 82,5 mld 

euro) przyznano Polsce w ramach polityki spójności. Na poziomie krajowym 

opracowano programy operacyjne określające m.in.: warunki, cele wydat-

kowania środków w ramach konkretnych działań. Z przydzielonych krajowi 

środków z funduszy strukturalnych finansowane są  również specjalne in-

strumenty wsparcia, w tym JEREMIE
11

 – ułatwiający mikro, małym i śred-

nim przedsiębiorstwom dostęp do finansowania.  

Tabela 1 

Wybrane programy wsparcia w perspektywie finansowej 2014–2020 

Programy UE (tzw. programy 

ramowe) 
Programy Krajowe 

COSME Regionalne Programy Operacyjne 

Hozyzont 2020 PO Infrastruktura i Środowisko 

EaSI PO Inteligentny Rozwój 

Kreatywna Europa PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 

 PO Polska Wschodnia 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                             
9 Raport „Przedsiębiorczość w Polsce”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015, s. 105. 
10 Tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-

go, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 
11 JEREMIE jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwesty-
cyjnego powołaną w celu pozadotacyjnego wsparcia podmiotów gospodarczych z sektora 
MSP,  instrument promuje wykorzystywanie instrumentów inżynierii finansowej (pożyczki, 
poręczenia, kredyty) w celu usprawnienia dostępu do finansowania  zewnętrznego. Ze wzglę-
du na wymogi redakcyjne w zakresie liczby stron oraz skoncentrowanie w artykule na pro-
gramach wsparcia, inicjatywa JEREMIE nie będzie szerzej omawiana w niniejszym artykule. 
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Unia Europejska w latach 2014–2020 przeznaczyła również – poza ist-

niejącymi funduszami strukturalnymi – specjalne środki na nowe programy
12

 

dające wsparcie w określonych obszarach, zwane programami ramowymi 

lub unijnymi. Wybrane programy wsparcia dostępne dla podmiotów gospo-

darczych z sektora MSP (bez sektora rolnego) przedstawiono w tabeli 1. 

Programy unijne tzw. ramowe 

Spośród czterech programów unijnych na lata 2014–2020, dwa naj-

większe to COSME (ang. Programme for the Competitiveness of Enterprises 

and SME`s) – z budżetem blisko 2,3 mld euro
13

 oraz Horyzont 2020 z łącz-

nym budżetem – 80 mld euro
14

 w ciągu siedmiu lat – jest to największy pro-

gram badań i innowacji w historii Unii Europejskiej. 

COSME jest europejskim programem, którego głównym celem jest uła-

twienie pozyskiwania finansowania przez MSP oraz poprawa dostępu do 

rynków zagranicznych. Założenia COSME stanowią realizację programu 

Small Business Act zawierającego propozycję spójnej strategii wobec mikro, 

małych, średnich przedsiębiorstw ze względu na ich kluczową rolę w gospo-

darce unijnej
15

. 

Szczegółowe cele programu COSME na lata 2014–2020 to
16

: 

– poprawa dostępu MSP do finansowania w formie instrumentu gwa-

rancji kredytowych i instrumentu kapitałowego na rzecz wzrostu – 

realizowany poprzez dostęp do instrumentów gwarancyjnych i porę-

czeniowych, 

– poprawa dostępu MSP do rynków, wspieranie umiędzynarodowienia 

i ułatwienie dostępu do rynków – dzięki usługom Enterprise Europe 

Network (usługi informacyjne, doradcze), 

– poprawa warunków konkurencyjności – znoszenie ograniczeń admi-

nistracyjnych i obciążeń, wsparcie konkretnych sektorów, 

                                                             
12 Poza pięcioma funduszami UE przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe 
programy dające dodatkowe wsparcie są to m.in.: Horyzont 2020, Program COSME, Program 
Kreatywna Europa, Erasmus +, Program Łącząc Europę, zob. www.funduszeeuropejskie. 
gov.pl (18.12.2015). 
13 http://ec.europa.eu/index_pl.htm (21.12.2015). 
14 http://ec.europa.eu/polska/news/131211_horyzont_2020_pl.htm (21.12.2015). 
15 Szerzej o Small Business Act zob. D. Kordela, Wybrane instrumenty publicznego wsparcia 
polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a implementacja small business act,  
w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 
2014, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 799, Ekono-
miczne Problemy Usług nr 111, Szczecin 2014, s. 116–117. 
16 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. Broszura 
informacyjna dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, Warszawa 2014, s. 7. 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://ec.europa.eu/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/131211_horyzont_2020_pl.htm
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– promowanie przedsiębiorczości. 

Instrumenty gwarancyjne oraz kapitałowe oferowane w ramach środ-

ków finansowych w programie COSME, w odróżnieniu od instrumentów 

programu Horyzont 2020, są dostępne również dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, które nie wykazują się działalnością innowacyjną lub ba-

dawczą
17

. 

Horyzont 2020 to program wdrażany przez Komisję Europejską, które-

go celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz 

wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej opartej na 

innowacjach. W odróżnieniu od COSME nie jest to program stworzony  

z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, jednak o wsparcie  

z jego funduszy mogą ubiegać się podmioty gospodarcze z sektora MSP na 

projekty obejmujące transfer technologii, B+R i innowacji i są one jednym  

z beneficjentów kluczowych
18

. 

Horyzont 2020 składa się z trzech filarów
19

:  

– doskonała baza naukowa, 

– wiodąca pozycja w przemyśle, 

– wyzywania społeczne. 

W ramach filarów MSP mogą uczestniczyć w następujących schema-

tach:  

1. Projekty badawcze i innowacyjne realizowane w konsorcjach naukowo- 

małe i średnie przedsiębiorstwa mogą brać udział w projektach badaw-

czych i innowacyjnych we wszystkich filarach tematycznych. 

2. Instrument MSP – dostępny jest dla przedsiębiorstw wykazujących wy-

soki potencjał wzrostu i charakteryzujących się innowacyjnymi techno-

logiami, produktami lub usługami. Wsparcie przeznaczone ma być na 

komercjalizację innowacji, pomoc przy wdrożeniu oraz pomoc eksperc-

ką. 

3. FastTrack to Innovation – wsparcie dojrzałych projektów innowacyj-

nych realizowanych przez konsorcja projektowe, których celem jest ko-

mercjalizacja rozwiązania. 

4. Projekty badawczo-szkoleniowe w zakresie działań Marii Curie-

Skłodowskiej – MSP mogą otrzymać wsparcie na zatrudnienie naukow-

ca, udział w projektach, których celem jest wymiana wiedzy i wypraco-

wanie nowych rozwiązań, realizację indywidualnych programów ba-

dawczo-szkoleniowych.

                                                             
17 Tamże, s. 12. 
18 Dla MSP Komisja Europejska założyła wskaźnik wykorzystania 20% budżetu w ramach 
filaru II i III. 
19 Programy Ramowe…, s. 12–20. 
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5. Przedkomercyjne zamówienia publiczne na B+R oraz zamówienia pu-

bliczne na innowacyjne rozwiązania – są to działania podejmowane  

z inicjatywy sektora publicznego na rzecz rozwiązań B+R+I i ich wdro-

żeń. 

6. Bezpłatny dostęp do infrastruktur badawczych w celu realizacji projek-

tów B+R+I – MSP mają możliwość bezpłatnego dostępu europejskich 

laboratoriów badawczych oraz infrastruktury informatycznej. 

7. Innov-Fin – preferencyjne instrumenty finansowe dłużne i kapitałowe 

dla MSP na rzecz realizacji projektów B+R+I – są to instrumenty mające 

ułatwić innowacyjnym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania; na-

leżą do nich preferencyjne pożyczki, gwarancje oraz wsparcie kapitałem 

wysokiego ryzyka. 

Program Kreatywna Europa stworzono z myślą o sektorach audiowizu-

alnych, kultury i kreatywnych. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa dzia-

łające w sektorach objętych programem mogą jednak ubiegać się o dofinan-

sowanie na budowanie kompetencji tych sektorów, tak by mogły skutecznie 

działać na poziomie ponadnarodowym oraz zwiększać odbiór kultury euro-

pejskiej
20

.  

Kolejny program unijny EaSi (Employment and Social Innovation) jest 

zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską, a jego głównym celem 

jest wspieranie działań nakierowanych na tworzenie miejsc pracy i reduko-

wanie nierówności społecznych oraz wspieranie mobilności zawodowej. 

Jedną z osi programu jest instrument mikrofinansowy Progress, którego 

zadaniem jest zwiększenie dostępności kredytów dla mikroprzedsiębiorstw 

oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub rozwijających
21

.   

Programy krajowe 

W ramach polityki spójności w nowej perspektywie finansowej 2014–

2020 dokumentem określającym obszary wsparcia są Wspólne Ramy Strate-

giczne (WRS), które powstały w celu skoordynowania pięciu funduszy unij-

nych (EFRR, EFS, FS, EFRnRROW, EFMiR)
22

. Głównym powodem koor-

dynacji kierunków pomocy z pięciu funduszy jest zorientowanie na realiza-

cję celów strategii „Europa 2020” przez realizację jedenastu celów tema-

tycznych: 

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. 

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

                                                             
20 Tamże, s. 21. 
21 http://ec.europa.eu/social (21.12.2015). 
22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013 r. 

http://ec.europa.eu/social%20stan%20z%20dnia%2021.12.2015


 Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności... 307 

 

 

3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sekto-

ra rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 

4. Wspieranie przejęcia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sekto-

rach. 

5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku  

i zarządzania ryzykiem. 

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzy-

stywania zasobów. 

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów prze-

pustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. 

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. 

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. 

11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji 

publicznej. 

Realizacja celu podnoszenie konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw, sektora rolnego, rybołówstwa i akwakultury odbywać się 

ma zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.  

Na poziomie krajowym pomocą mogą zostać objęte następujące działa-

nia
23

: 

– wspieranie wykorzystania nowych pomysłów w przedsiębiorstwach, 

– projekty pilotażowe i systemowe w zakresie wsparcia Instytucji 

Otoczenia Biznesu, 

– promocja polskiej gospodarki za granicą, 

– promocja internacjonalizacji działalności polskich firm wsparciem 

rozwoju współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw. 

Przyznane Polsce w ramach funduszy strukturalnych środki są rozdy-

sponowane w pięciu programach operacyjnych
24

, jednym ponadregional-

nym
25

 oraz 16 regionalnych programach operacyjnych. 

W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój funkcję instytucji 

wdrażającej pełni m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która 

udziela wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MSP głównie w ramach: 

                                                             
23 Nowa perspektywa finansowa UE – nowe uwarunkowania, dokumenty Wydziału Zarzą-
dzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego. 
24 PO Infrastruktura i Środowisko, PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja, Rozwój, 
PO Polska Cyfrowa, Program Pomoc Techniczna. 
25 PO Polska Wschodnia, ze względu na fakt, że jest skierowany do 5 wschodnich woje-
wództw Polski, nie ma zasięgu ogólnokrajowego nie został uwzględniony w rozważaniach. 
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1. Działania 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (Poddziałanie 

2.3.1 Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MSP oraz 

Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MSP). 

2. Działania 3.1. Finansowanie innowacyjnej działalności MSP w wyko-

rzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka.  

3. Działania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyj-

nych przedsiębiorstw.  

Na realizację PO IR w ramach celu tematycznego 1 przeznaczono 6,1 

mld euro, a w na realizację celu tematycznego 3 – 2,2 mld euro  (Szuszakie-

wicz-Idziaszek, 2015, s. 10–12). 

Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej 

środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej; w progra-

mie nie przewidziano specjalnego wsparcia dla MSP, jednak przedsiębior-

stwa działające w określonych formach prawnych i sektorach bez względu 

na wielkość mogą być beneficjentami programu w ramach m.in. Działania 

1.4 – Rozwijanie i wdrażania inteligentnych systemów dystrybucji działają-

cych na niskich i średnich poziomach napięcia, Działania 1.5. – Efektywna 

dystrybucja ciepła i chłodu, czy Działania 1.6. – Promowanie wykorzystania 

wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej na podstawie za-

potrzebowania na ciepło użytkowe
26

.  

W projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wie-

dza, Edukacja, Rozwój (POWER) – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

nie są beneficjentami, ale grupą docelową działań realizowanych w ramach 

celu 1: podnoszeniu jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw oraz celu 

2: poprawa dostępności, jakości i adekwatności usług rozwojowych świad-

czonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
27

.  

W latach 2014–2020 samorządy województw będą zarządzać kwotą 

ponad 31 mld euro, co stanowi 40% ogólnej sumy środków przyznanej Pol-

sce w ramach polityki spójności. W latach 2007–2013 samorządy miały do 

dyspozycji 25% ogółu środków, w nowej perspektywie ich rola z zakresie 

zarządzania środkami wzrosła. Ze środków Regionalnych Programów Ope-

racyjnych wsparcie na podnoszenie konkurencyjność MSP może być kiero-

wane na
28

: 

                                                             
26 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015. 
27 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury  
i Rozwoju, Warszawa 2014. 
28 Nowa perspektywa finansowa UE – nowe uwarunkowania, dokumenty Wydziału Zarzą-
dzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Zachod-
niopomorskiego. 
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– wsparcie MSP przez rozwój usług oferowanych przez Instytucje 

Otoczenie Biznesu,  

– wsparcie rozwoju firm – projekty zwiększające aktywność inwesty-

cyjną MSP oraz skutkujące zwiększeniem zatrudnienia i trwałym 

rozwojem firmy, 

– rozwój instrumentów finansowych – instrumenty kapitałowe, mie-

szane, pożyczkowe i poręczeniowe. 

MSP mogą aplikować również na poziomie regionalnym o środki przy-

znawane w ramach celu tematycznego wspieranie badań naukowych, rozwo-

ju technologicznego i innowacji. 

Podsumowanie 

W nowej perspektywie finansowej wyraźny nacisk położony jest na 

pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności sektora MSP. Przegląd pro-

gramów wsparcia i analizy przeprowadzone w artykule pozwalają na sfor-

mułowanie następujących konkluzji i wniosków:  

1. W Polsce w poprzednich latach małe i średnie przedsiębiorstwa najchęt-

niej korzystały z bezzwrotnych środków w postaci dotacji (Matejun, 

2011, s. 336). W latach 2014–2020 głównymi instrumentami pomocy 

będą instrumenty zwrotne oraz gwarancje kredytowe i poręczenia (np.: 

COSME, EaSI, Horyzont2020 Innov-Fin), dotacje natomiast mają sta-

nowić uzupełnienie. 

2. Priorytetem wsparcia sektora MSP w latach 2014–2020 jest wzrost kon-

kurencyjności podmiotów gospodarczych (np.: COSME, działania PO 

IR), ich innowacyjności oraz wspieranie badań i rozwoju (Horyzont 

2020, działania określone w PO IR) lecz również środki finansowe 

przewidziane są na wzrost zatrudnienia (EaSI), szkolenia i podnoszenie 

kompetencji (EaSI, PO POWER). 

3. Programy oferują finansowe wsparcie bezpośrednie (w postaci dotacji) 

oraz pośrednie (wspierają pośredników finansowych i inne instytucje 

środkami, które mają zostać przeznaczone na pomoc przedsiębiorstwom 

z sektora MSP). Polskie przedsiębiorstwa mogą korzystać z programów 

krajowych lecz również konkurować o środki finansowe z przedsiębior-

stwami z pozostałych krajów UE w ramach programów unijnych.  

4. Kierunki i obszary pomocy wydają się właściwe, zwłaszcza gdy odnie-

siemy do nich rekomendacje wypracowane jako wynik debat II Europej-

skiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
29

, w których wska-

                                                             
29 Materiały z konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej, Konkurencyjność mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Gospodarka Konkurencyjnej Polski, Kancelaria Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej, marzec 2015 s. 57–58. 
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zano na: 1) konieczność tworzenia warunków niezbędnych dla wzrostu 

innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw np. przez nawiązywa-

nie współpracy pomiędzy biznesem, nauką i ich otoczeniem; 2) stworze-

nie proinnowacyjnego funduszu finansującego projekty i przedsięwzię-

cia charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem. 

Oczywiście innowacyjność i konkurencyjność MSP uwarunkowana jest 

wieloma czynnikami – co szeroko opisano w literaturze przedmiotu, jednak 

dostępność finansowania czy to w postaci dotacji, czy instrumentów zwrot-

nych jest czynnikiem zdecydowanie ułatwiającym finansowanie projektów  

i działań innowacyjnych. Odpowiednie wykorzystanie środków unijnych 

przez MSP, a także wykorzystanie innych form wsparcia oferowanych przez 

programy (szkolenia, wykorzystywanie infrastruktury europejskich laborato-

riów, wsparcie transferu technologii) powinno wpływać na rozwój tych 

przedsiębiorstw i skutkować wzrostem ich innowacyjności, a przez to wzro-

stem konkurencyjności i innowacyjności całej gospodarki. 
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Streszczenie. W artykule zaprezentowano krytyczne spojrzenie na problematykę 
luki finansowej, określanej także jako kapitałowa, na podstawie danych empirycz-

nych. Określono także przyczyny powstawania luki finansowej w gospodarkach 

krajowych. Wskazano kierunki zmian politycznych w różnych państwach związane 

z próbami zniesienia tej bariery rozwoju sektora MSP. Wskazano także możliwe 

implikacje dla luki finansowej w efekcie rozwiązań przyjmowanych przez Unię 

Europejską. 

Wprowadzenie 

Wczesne analizy kondycji sektora mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw (MSP) wskazywały, że jednym z czynników najbardziej hamujących 

jego rozwój jest niedostateczny dostęp do środków finansowych. W opubli-

kowanych w 1931 roku dokumentach podsumowujących badania brytyjskie-

go Komitetu Finansów i Przemysłu jednoznacznie stwierdzono, że małe  

i średnie przedsiębiorstwa doświadczają znacznie większych trudności  

w pozyskiwaniu kapitałów niż duże przedsiębiorstwa. Podobnie Departa-
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ment Handlu Stanów Zjednoczonych uznał w 1941 roku, że małe i średnie 

przedsiębiorstwa mają trudności z pozyskiwaniem dodatkowego kapitału. 

Zgodnie z wnioskami Radcliffe Comitte problemy jakie miały MSP z pozy-

skiwaniem środków finansowych zostały całkowicie rozwiązane już w 1959 

roku (Mc Nally, 2005). Kolejny raport tej instytucji z roku 1971 wskazywał 

jednak, że należy odrzucić wnioskowanie z roku 1959 i przyjąć, iż sytuacja 

MSP nie uległa znaczącej poprawie w porównaniu ze stanem z lat 20. i 30. 

XX wieku. Wielu ekonomistów uważa, że MSP mogłyby efektywnie wyko-

rzystywać dodatkowe zasoby finansowe, gdyby tylko możliwe było ich po-

zyskanie za pośrednictwem formalnych systemów finansowych. 

Luka finansowania czy luka kapitałowa 

W literaturze przedmiotu nie ma konsensusu w stosowaniu określeń lu-

ka kapitałowa i luka finansowa. Dość często określenia te są stosowane za-

miennie chociaż należy podkreślić, że luka finansowania jest definiowana 

jako „różnica pomiędzy wymaganiami kraju na walutę obcą na finansowanie 

zadłużenia i importu oraz dochodów z zagranicy”. Wielu autorów jednak 

odchodzi od takiego rozumienia luki finansowej i utożsamia ją z luką kapita-

łową. W raporcie IBS luka finansowa rozumiana jest jako różnica „między 

potencjalnym poziomem inwestycji firm (w sytuacji doskonale konkuren-

cyjnego, wolnego od asymetrii informacji rynku kapitałowego), a poziomem 

obserwowanym”
 
(Zawistowski, 2013, s. 14).  

Tamowicz (2007) proponuje natomiast makroekonomiczne spojrzenia 

na lukę kapitału własnego, jednocześnie utożsamiając ją z luką kapitałową 

sensu stricte, gdyż „equity gap (luka kapitałowa, luka kapitałów własnych) 

(…) stanowi trwałą nieciągłość po stronie podażowej rynku wyrażającą się 

brakiem możliwości sfinansowania projektów inwestycyjnych z określonego 

przedziału wielkości i/lub określonej grupy przedsiębiorców (sektorowe 

ograniczenie w dostępie do equity)”
 
(Tamowicz, 2007, s. 4). 

Specyficzną postacią luki kapitałowej jest luka kapitału początkowego. 

Harper (2005) określa ją jako lukę między punktami a i b. Punkt a reprezen-

tuje, według niego, środki, które przedsiębiorca posiada. Punkt b reprezentu-

je natomiast poziom kapitału, niezbędny do poszerzenia działalności do ta-

kich rozmiarów, które zapewnią jej finansowanie wewnętrzne. 

Należy także zauważyć, że luka finansowa może być postrzegana jako 

niedobór środków w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Kreczmańska 

(1996) przyjmuje, że luka finansowa w danym przedsiębiorstwie to iloczyn 

cyklu kasowego netto i przeciętnej sprzedaży dziennej. Przy czym przez cykl 

kasowy netto autorka rozumie cykl obrotu należnościami (liczony w dniach) 

plus cykl obrotu zapasami (w dniach) minus cykl obrotu zobowiązaniami  
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(w dniach). Taki sposób ustalania luki finansowej należy uznać za szczegól-

nie ważny z punktu widzenia pojedynczych przedsiębiorstw jako cenne na-

rzędzie do usprawniania płynności finansowej poszczególnych podmiotów. 

Kluczową zaletą z punktu widzenia przedsiębiorstw z sektora MSP jest czas 

i niska kosztochłonność procesu ustalania luki w ten sposób. Jednocześnie, 

ze względu na możliwe różnice w sposobie obliczania wskaźników, narzę-

dzie to, bez standaryzacji, byłoby trudne do zastosowania do porównań mię-

dzy podmiotami. 

Zdaniem autora artykułu pewnym brakiem istniejących definicji luki 

finansowej/kapitałowej w odniesieniu do sektora MSP (zwłaszcza mikro  

i małych przedsiębiorstw), jest nieuwzględnianie w tych definicjach cech 

personalnych przedsiębiorców, działających w ramach tego sektora. 

W artykule sformułowania luka finansowa (finansowania) i luka kapita-

łowa będą używane zamiennie i rozumiane jako wielkość kapitałów nie-

zbędna do rozwoju przedsiębiorstwa i jednocześnie niemożliwe do pozyska-

nia.  

Luka finansowania sektora MSP – stan obecny 

Obecnie, pomimo braku konsensusu co do definicji luki finansowej, 

kłopoty z uzyskaniem dodatkowych źródeł finansowania działalności wska-

zywane są jako jedno z podstawowych ograniczeń rozwoju MSP na całym 

świecie. Według badań przeprowadzonych przez OECD, taki problem ma 

jedna czwarta przedsiębiorstw MSP Unii Europejskiej (Zecchini i in., 2006). 

Przy czym większość państw OECD nie raportuje istnienia na swym terenie 

powszechnej luki finansowej, co potwierdza, że jest to niedoskonałość cha-

rakterystyczna dla sektora podmiotów relatywnie niedużych.  

Badania przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębior-

czości (PARP) wskazują, że aż jedna dziesiąta polskich przedsiębiorstw  

w 2006 roku miała kłopoty z pozyskaniem kredytu (Żołnierski, Zadura-

Lichota, 2008). Natomiast zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na zle-

cenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w latach 

2004 i 2005 odpowiednio 67% i 62% MSP uznawało nadmierną biurokrację 

w bankach za znaczące utrudnienie rozwoju ich działalności. 

Z kolei badania przeprowadzone przez autora artykułu wskazują, że 

trudności z pozyskiwaniem dodatkowego finansowania w ramach sektora 

MSP mają przede wszystkim przedsiębiorstwa małe. Brak dostatecznego 

finansowania przedsiębiorcy zarządzającymi małymi podmiotami umieścili 

na trzecim miejscu wśród dziewięciu głównych ograniczeń rozwoju ich 

przedsiębiorstw (patrz tab. 1). Z kolei przedsiębiorcy średni ograniczenie to 
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umieszczali na miejscu piątym, a przedsiębiorcy mikro na siódmym wśród 

identycznego zestawu barier. 

Tabela 1 

Gradacja barier rozwoju sektora MSP w województwie pomorskim w 2009 roku  

(1 – najbardziej uciążliwa bariera, 9 – najmniej uciążliwa bariera rozwoju) 

 Mikro Małe Średnie 

Uciążliwe przepisy prawne 3 1 2 

Brak wykwalifikowanej kadry kierowniczej 1 8 1 

Ograniczony popyt 2 2 7 

Ograniczenia organizacyjne 4 4 3 

Ograniczony dostęp do środków finansowych 7 3 5 

Brak wykwalifikowanej siły roboczej 5 7 4 

Zbyt droga siła robocza 8 5 6 

Ograniczenia technologiczne 5 6 9 

Brak dostępu do właściwej infrastruktury 9 9 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Raport
 
(Zawistowski, 2013) IBS z roku 2012 wskazuje natomiast, że 

kwotowo najbardziej niedofinansowanym jest podsektor mikro przedsię-

biorstw. Należy jednak pamiętać, że w skład sektora mikro wchodzi naj-

większa liczba podmiotów – ponad dziesięciokrotnie więcej niż małych  

i niemal stukrotnie więcej niż średnich przedsiębiorstw. Stąd średnia luka 

kapitałowa podmiotu mikro i odsetek podmiotów mikro zgłaszających tego 

typu barierę jest zdecydowanie niższy niż podmiotów z pozostałych dwóch 

podsektorów sektora MSP. Z drugiej strony, realne potrzeby sektora mikro 

(w większości jednoosobowa działalność gospodarcza) dotyczą tylko nie-

wielkiej grupy podmiotów. 

Wszystkie przeprowadzone badania zdają się także potwierdzać we-

wnętrzną niespójność sektora MSP. Przy czym podmiotami stosunkowo 

podobnymi są przedsiębiorstwa mikro i małe. Przedsiębiorstwa średnie sta-

nowią zaś niejako wczesny etap rozwoju przedsiębiorstw dużych i ze wzglę-

du na relatywnie wyższą kulturę organizacji zazwyczaj nie raportują tych 

samych problemów co pozostałe podmioty MSP lub też natężenie proble-

mów jest inne albo wynika z innych przyczyn. 

Przyczyny istnienia luki finansowej 

Źródła powstania i utrzymywania się luki finansowej są zróżnicowane  

i uzależnione przede wszystkim od stopnia rozwoju gospodarczego danego 

państwa oraz stopnia swobód gospodarczych na jego obszarze. Stąd też za 

główne przyczyny powstawania luki finansowej w danym państwie uważa 

się przede wszystkim (Zecchini, 2006): 
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– niewystarczającą gamę produktów i usług finansowych oferowanych 

przez systemy finansowe, 

– słabość systemu prawnego i wysoki poziom korupcji, 

– brak przejrzystości systemu finansowego, 

– silną monopolizację, 

– skłonność kredytodawców do unikania wysokiego ryzyka związane-

go z kredytowaniem MSP w początkowych stadiach rozwoju pomi-

mo równie wysokiego możliwego zwrotu w przyszłości. 

Jednocześnie powszechnie potwierdza się istnienie silnej zależności 

pomiędzy fazą cyklu koniunkturalnego w gospodarce a możliwymi do pozy-

skania przez MSP źródłami finansowania działalności. Korelacja taka wy-

stępuje zarówno w USA, jak i na obszarze Europy. Dotyczy ona jednak za-

równo pożyczek i kredytów bankowych (kryteria uzyskania tych źródeł za-

ostrzają się w okresach dekoniunktury), jak i private equity (w okresie deko-

niunktury kapitałodawcy dążą do użyczania pieniędzy przedsiębiorstwom  

o niższym ryzyku). 

Wymienione przyczyny powstawania luki finansowej wskazują, że  

w największym stopniu dotyka ona krajów rozwijających się, a w zdecydo-

wanie mniejszym, krajów rozwiniętych. OECD wskazuje, że „głównym 

problemem w badaniu luki kapitałowej jest brak podstawowych informacji, 

które pomogłyby w ustaleniu jak duża w rzeczywistości jest luka finansowa. 

Często jedynym dowodem [istnienia i rozmiarów luki finansowej – dop. 

W.K.] są skargi MSP, co stanowi trudność w próbach dokonywania analiz  

i porównań. Co więcej (…) niektóre państwa gromadzą dane biorąc pod 

uwagę wyłącznie wielkość zaciągniętego kredytu pomijając zupełnie roz-

miar przedsiębiorstwa zaciągającego zobowiązanie; inne państwa w ogóle 

nie gromadzą tego typu danych”
 
(Zecchini, 2006, s. 3). 

Relatywnie niski, w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw, poziom 

zadłużenia sektora MSP niekoniecznie musi być jednak efektem czynników 

zewnętrznych. Istniejąca „luka finansowa” może bowiem wynikać z niechęci 

właścicieli niedużych podmiotów do zaciągania długu. Satysfakcja odczu-

wana przez wielu zarządzających MSP z posiadania i utrzymywania pełnej 

kontroli nad działalnością może przeważać nad możliwościami rozwojowy-

mi ich przedsiębiorstw. Wykorzystanie kapitałów obcych zmniejszyłoby 

poziom i zakres kontroli nad podmiotem, co skutkowałoby zmniejszeniem 

satysfakcji odczuwanej przez przedsiębiorcę, co sprawia, że kredytowanie 

działalności jest postrzegane wśród niektórych właścicieli MSP jako nie-

atrakcyjne. Sudoł (2006) taki stosunek do wykorzystywania zewnętrznych 

zwrotnych źródeł finansowania przez właścicieli MSP nazywa mentalnością 

antykredytową. Trudności z pozyskaniem kredytów, a co za tym idzie posze-

rzeniem luki finansowej, są jednak często efektem niskiej jakości projektów 
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przedstawianych instytucjom finansowym oraz brakiem stosownych zabez-

pieczeń dla potencjalnych finansowych środków zwrotnych. 

Można zatem stwierdzić, że istnieją dwa równoważne nurty postrzega-

nia powodów powstawania luki kapitałowej. Według pierwszego za istnienie 

tej luki odpowiadają niedoskonałości rynków. Według drugiego główną 

przyczyną jej istnienia są specyficzne właściwości sektora MSP. 

Wydaje się, że nurt postrzegania luki finansowej jako nieodłącznej ce-

chy sektora MSP wynika z przenoszenia na jego grunt teorii hierarchii źródeł 

finansowania (pecking order theory), zgodnie z którą przedsiębiorstwa  

(Myers, 1984): 

– preferują wewnętrzne źródła finansowania, 

– w przypadku wystąpienia sytuacji, gdy finansowanie zewnętrzne jest 

niezbędne wybierane jest ono w kolejności dyktowanej relatywnym 

bezpieczeństwem związanym z wykorzystaniem wybranej formy  

finansowania. 

Zasadnicze różnice pomiędzy teorią luki finansowej a teorią dziobania 

zaprezentowano na rysunku 1. Według teorii pecking order
1
 wraz z dojrze-

waniem przedsiębiorstwa starają się wykorzystywać najbezpieczniejsze, 

najmniej ryzykowne kapitały. Oznaczałoby to, że niski poziom finansowania 

zewnętrznego nie wynika z niedoskonałości rynku, a jest zamierzonym efek-

tem świadomie wybieranej struktury finansowej. Należy zwrócić uwagę, że 

teoria pecking order z pewnością nie odzwierciedla zachowań małych przed-

siębiorstw funkcjonujących na rynkach wysokich technologii. Badania prze-

prowadzone przez Franka i Goyala (2003) wskazują, że MSP starają się ak-

tywnie pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania (kredyt i zewnętrzne 

kapitały własne), a szczególnie odnosi się to do małych przedsiębiorstw  

o dużym potencjale wzrostu, działających w najbardziej innowacyjnych 

gałęziach gospodarki. 

Należy podkreślić, że istnieje grupa autorów (Stiglitz, Weiss, 1981), 

która uważa, że nie istnieje zjawisko luki finansowej, a niedobory zewnętrz-

nych środków finansowych w sektorze MSP związane są z immanentnymi 

cechami rynku. Zdaniem tych ekonomistów niedobór finansowania MSP 

wynika z racjonalnej polityki instytucji finansowych. Asymetryczność in-

formacji oraz problemy agencyjne utrudniają bankom trafną ocenę ryzyka 

kredytowego MSP, a następnie monitorowanie kredytobiorców po przekaza-

niu im funduszy. Co więcej banki starają się nie podnosić stóp procentowych 

dla kompensacji ryzyka, ponieważ obawiają się, że w ten sposób odtrącą 

                                                             
1 Pecking order (kolejność dziobania) to termin, które do świata nauki wprowadził w swojej 
książce z 1921 r. Thorleif Schjelderup-Ebbe na określenie hierarchii panującej w stadach kur. 
Zgodnie z tą teorią im wyżej kura znajduje się w hierarchii tym częściej dziobie kury znajdu-
jące się w tej hierarchii niżej. 
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kredytobiorców obciążonych mniejszym ryzykiem zwiększając ogólne ryzy-

ko swojego portfela. Mimo wszystko teoria ta potwierdza, że w zależności 

od polityki instytucji finansowych, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą nie 

uzyskać kredytu chociaż mogą być w stanie go spłacić. 

 

Rysunek 1. Poziom finansowania zewnętrznego a wiek przedsiębiorstwa 

Źródło: Watson (2006). 

Systemowe metody zapełniania luki finansowej 

Ruis, van Stel, Tsamis, Verhoeven i Whittle (2009) dokonali oszaco-

wania prawdopodobnych zmian dostępności zewnętrznych źródeł finanso-

wania dla sektora MSP przy trzech założonych zmniejszeniach poziomu 

wzrostu Produktu Krajowego Brutto (1,5%; 2,5% i 4%). Dane te zaprezen-

towano w tabeli 2. Wynika z nich, że formami finansowania najbardziej 

wrażliwymi na załamania koniunktury gospodarczej są faktoring i venture 

capital. W przypadku venture capital spadek PKB o 1,5% ma powodować 

spadek dostępności tej formy finansowania o niemal 20%, natomiast  

w przypadku factoringu o nieco ponad 10%. Przy zmianie PKB o 4% do-

stępność venture capital miałaby jednak spaść o ponad 50%, a faktoringu  

o 27,4%. Z kolei formami finansowania, których dostępność jest najmniej 

powiązana ze zmianami w makro otoczeniu są kredyty bankowe tak dla ma-

łych jak i średnich przedsiębiorstw. Pogorszenie poziomu PKB o 4% ograni-

czy dostępność kredytów dla małych przedsiębiorstw o blisko 8%, a dla 

dużych o blisko 12%. 

Z badań przeprowadzonych przez Ruisa, van Stela, Tsamisa, 

Verhoevena i Whittle’a (2009) można wysnuć także przeciwstawny wnio-

sek. Skoro spadek PKB prowadzi do zmniejszenia możliwości pozyskiwania 

zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty MSP, to zmniejszona 

dostępność zewnętrznych źródeł finansowania prowadzi do zmniejszenia 

PKB. Nie dziwi zatem, że różne państwa na całkiem odmienne sposoby sta-

rają się rozwiązać problem luki finansowej. Papadimitriou i Mourdoukoutas 
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(2002) wyróżniają trzy podstawowe rodzaje polityki rządów wobec luki 

finansowej: 

– rząd jako bierny partner (autorzy utożsamiają ten model z polityką 

rządu Stanów Zjednoczonych), 

– rząd jako katalizator (Izrael), 

– rząd jako czynny partner (Irlandia). 

Tabela 2 

Wpływ zmniejszenia PKB na dostępność wybranych źródeł finansowania 

 Założony poziom spadku wzrostu PKB (%) 

optymistyczny 
(–1,5) 

realistyczny  
(–2,5) 

pesymistyczny 
(–4) 

Kredyty bankowe dla  
małych przedsiębiorstw 

–3,0 –5,0 –7,9 

Kredyty bankowe dla  
średnich przedsiębiorstw 

–4,4 –7,4 –11,8 

Faktoring –10,3 –17,1 –27,4 

Leasing –6,8 –11,4 –18,2 

Venture capital –19,2 –32,1 –51,3 

Źródło: Ruis, van Stel, Tsamis, Verhoeven, Whittle (2009). 

Rząd amerykański, po okresie niepowodzeń w zasklepianiu luki finan-

sowej w latach 40. XX wieku, zmienił swoje nastawienie wobec wspierania 

małych i średnich przedsiębiorstw. Obecna polityka administracji amerykań-

skiej nastawiona jest na wprowadzanie ułatwień funkcjonowania małych  

i średnich przedsiębiorstw, a nie na bezpośrednie wspieranie środkami finan-

sowymi i realizowana jest poprzez (Papadimitriou, Mourdoukoutas, 2002): 

– rządowe centra biznesowe wspomagające tworzenie biznes planów 

małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczynających funkcjonowa-

nie, 

– przyzwolenie, poprzez zmianę wcześniejszych regulacji prawnych, 

na częściowe wynagradzanie menedżerów z instytucji kapitało daw-

czych udziałami w zyskach MSP, 

– przyzwolenie, poprzez zmianę wcześniejszych regulacji prawnych, 

na przeznaczanie części środków zgromadzonych w ramach fundu-

szu świadczeń emerytalnych menadżerów z instytucji kapitałodaw-

czych na venture capital, 

– zmniejszenie podatków od zysków kapitałowych z 49,5% do 28%, 

co w znaczący sposób poprawiło atrakcyjność spółek wysokiego ry-

zyka/wysokiego zwrotu w odniesieniu do spółek niskiego ryzy-

ka/niskiego zwrotu, 

– wprowadzenie w ramach NASDAQ rynku spółek niskokapitało-

wych. 
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Jednocześnie działania rządu USA zmierzają do zwiększenia umiędzy-

narodowienia działalności MSP (Suominen, Lee, 2015). 

Polityka rządu Izraela w zakresie sektora MSP koncentruje się nato-

miast niemal wyłącznie na funkcjonowaniu grupy kapitałodawczej Yozma. 

Celem tej, powołanej w roku 1993, grupy jest przede wszystkim wspieranie 

przedsiębiorstw z sektorów o największych potencjałach wzrostowych (ko-

munikacja, nowe technologie), co jest bezpośrednio związane z ogólnymi 

celami państwa Izrael (opieranie gospodarki na wysokich technologiach przy 

wykorzystaniu innowacji wypracowanych wewnątrz własnego sektora edu-

kacji). Przy czym kapitał użyczany jest dwutorowo: bezpośrednio przez gru-

pę Yozma lub przez powołane przez grupę, przy współudziale innych insty-

tucji finansowych, mniejsze grupy kapitałodawcze. Jednocześnie należy 

podkreślić, że grupa Yozma jest zarządzana, pomimo wykorzystywania 

środków publicznych, przez managerów spoza administracji rządowej. Takie 

podejście do wspierania MSP wskazuje, że rząd Izraela nie przygląda się 

biernie sytuacji tego sektora, ale stara się wpływać na kierunki przepływu 

środków nie ingerując jednocześnie zbytnio w funkcjonowanie instytucji do 

tego powołanej. 

Zdecydowanie aktywniejszą politykę w ramach rynku kapitałowego 

sektora MSP prowadzi rząd Republiki Irlandii
 
(Papadimitriou, Mourdoukou-

tas, 2002). Działania administracji tego państwa są swoistą kompilacją me-

tod stosowanych w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu z jednoczesnym po-

szerzeniem wsparcia o inne elementy oraz zwiększeniem nadzoru nad wy-

datkowaniem przekazanych funduszy. W odróżnieniu od Izraela, w którym 

zarząd nad specjalnym funduszem kapitałodawczym dla MSP spoczywa  

w prywatnych rękach, w Irlandii fundusz ten jest własnością skarbu państwa. 

Ponadto aktywność strony rządowej w Irlandii wobec MSP nie ogranicza się 

tylko do przekazania środków przedsiębiorstwom, ale także polega na bez-

pośrednim wsparciu intelektualnym w postaci „mentorów przedsiębiorstwa” 

czy „przedsiębiorstw patronackich”. W Irlandii system wspierania sektora 

MSP rozbudowano także o strukturę złożoną z różnego rodzaju organizacji 

wspierających powstawanie i rozwój MSP w pierwszych okresach ich ist-

nienia. 

Rzeczpospolita Polska, z dość bierną postawą władz państwowych, 

obecnie bliższa jest modelowi amerykańskiemu połączonemu z typową dla 

Irlandii aktywnością, która polega przede wszystkim na implementacji pro-

gramów kreowanych przez Unię Europejską. Z tego też względu do roku 

2013 w Polsce, jako wsparcie sektora MSP, dominowały instrumenty dota-

cyjne. Zgodnie zaś z nowszymi wytycznymi UE, w latach 2014–2020 nacisk 

kładziony jest na programy gwarancyjne i poręczeniowe oraz sieci bizneso-

we. 
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Luka finansowa – perspektywy 

Unia Europejska, dostrzegając negatywne następstwa powiązania cyklu 

gospodarczego z dostępnością finansowania zewnętrznego dla MSP, propo-

nuje wprowadzenie następujących zaleceń (Suominen, Lee, 2015): 

– zwiększenie wartości poręczeń udzielanych przez Europejski Bank 

Inwestycyjny (EIB) za pośrednictwem Europejskiego Funduszu In-

westycyjnego (EIF), 

– zmniejszenie/usunięcie ograniczeń prawnych uniemożliwiających 

bankom krajów członkowskich wykorzystanie poręczeń EIB; 

– wspieranie, na poziomie krajów członkowskich, banków udzielają-

cych kredytów MSP, 

– wspieranie działań mających na celu zwiększenie wykorzystania 

venture capital jako kapitału szczególnie dostosowanego do potrzeb 

podmiotów innowacyjnych, o dużym potencjale wzrostowym; 

szczególnie zalecane jest wspomaganie tej formy finansowania po-

przez już istniejące programy takie jak JESSICA, 

– uregulowanie warunków (uczynienie ich przejrzystymi), na mocy 

których banki udzielają funduszy MSP. 

Elementem dodatkowo komplikującym sytuację sektora MSP jest Ba-

zylea III, której implementacja najprawdopodobniej negatywnie wpłynie na 

możliwości inwestycyjne tego sektora (Waligóra, 2013). Wprowadzenie 

Bazylei III zmusi banki do zwiększenia rezerw, co sprawi, że poziom pie-

niądza dostępnego w postaci kredytów i pożyczek ulegnie zmniejszeniu. 

Można spodziewać się, że banki chcąc zachować płynność i stabilność funk-

cjonowania ograniczą akcję kredytową zwłaszcza w bardziej ryzykownych 

segmentach rynku takich jak na przykład sektor MSP. Realne także wydaje 

się zwiększenie stóp procentowych, co wydatnie może wpłynąć na atrakcyj-

ność zewnętrznych źródeł finansowania z punktu widzenia sektora MSP. 

Należy jednakże zauważyć, że rozwiązania przyjęte w Bazylei III nie 

powinny znacząco wpłynąć na poziom finansowania sektora MSP w Polsce. 

Polski sektor bankowy, zwłaszcza na tle innych państw UE, charakteryzuje 

się wysokim poziomem bezpieczeństwa i w większości realizował założenia 

Bazylei III przed jej wprowadzeniem.  
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Systemic Support of SMEs in Reducing the Financing Gap 
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Streszczenie. W artykule przedstawiono znaczenie i stopień wykorzystania po-

szczególnych metod finansowego wsparcia przedsiębiorczości kobiet w Wielkopol-

sce, co zostało ukazane w kontekście wyników badań światowych. Właścicielki 

przedsiębiorstw wysoko oceniają przydatność wsparcia finansowego, lecz jednocze-

śnie niezbyt często je wykorzystują. W artykule wyróżniono najbardziej znaczące 
formy pomocy finansowej. 

Wprowadzenie 

Rozwój przedsiębiorczości w dużej mierze uwarunkowany jest przez 

dostęp do finansowania, tymczasem ograniczenia w tym zakresie są jedną  

z głównych barier europejskiego sektora MSP. Trudności w pozyskiwaniu 

zewnętrznych źródeł finansowania w sposób szczególny doświadczają ko-

biety. Zarówno w Polsce, jak i na świecie statystyczny przedsiębiorca jest 

mężczyzną, a zgodnie z szacunkami, tylko 30% pracodawców stanowią ko-

biety. Mimo mniejszej inicjatywy w prowadzeniu działalności gospodarczej 

kobiety mają wyższe wykształcenie niż mężczyźni, różnią się jednak od nich 
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profilem wykształcenia, ponieważ częściej wybierają nauki społeczne, eko-

nomię lub prawo. Kobiety ustępują mężczyznom pod względem liczby roz-

poczynających nową działalność gospodarczą, a ich firmy charakteryzują się 

krótszą przeżywalnością. W związku z tym władze gospodarcze wielu kra-

jów i regionów podejmują wysiłki na rzecz wsparcia przedsiębiorczości 

kobiet, tak by wykorzystać potencjał każdej jednostki.  

Źródła finansowania jako bariera przedsiębiorczości kobiet 

Dostęp do finansowania jest jednym z głównych problemów w sektorze 

europejskim MSP, zaraz po kwestii znalezienia klientów (Zabierowski, Wę-

cławska, Tarnawa, Zadura-Lichota, Bratnicki, 2012). Kapitał własny w sek-

torze małych i średnich przedsiębiorstw dominuje na całym świecie. Rów-

nież w Polsce przeważa finansowanie ze środków własnych. Szacuje się, że 

w przypadku małych i średnich firm na takim finansowaniu opartych jest 

65% inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorcy nie-

chętnie sięgają także po zewnętrzne źródła finansowania, takie jak kredyty  

i pożyczki (17% w sektorze MSP), mimo że pod względem ważności stano-

wią one drugie źródło finansowania (Zabierowski i in., 2012).  

Obok barier uniwersalnych, niezależnych od płci właściciela, wyróżnić 

można grupę ograniczeń specyficznych dla przedsiębiorczości kobiet. Ze-

stawienie opinii kobiet pozwala na wyróżnienie czynników ograniczających 

sukces w prowadzeniu firmy (Kasprzak, 2008, s. 218): 

– bariery prawne, brak znajomości prawa i uwarunkowań związanych 

z działalnością, 

– niedoszacowanie kosztów prowadzenia działalności, 

– mało atrakcyjna oferta (gorszej jakości, droższa itp.), 

– brak motywacji, 

– chęć szybkiego zarobku, 

– brak inwestowania w rozwój własnych umiejętności, rozwój firmy 

np. reklamę, 

– brak zabezpieczenia finansowego, 

– brak wytrwałości, zniechęcanie się porażkami, brak wiary w sukces, 

– nastawienie na natychmiastowe korzyści zamiast perspektywy dłu-

gofalowej, 

– brak specjalizacji, zbyt szeroka gama oferowanych usług lub pro-

duktów, 

– zły dobór wspólników, 

– trudności w pozyskaniu klientów. 

Mimo że czynnik finansowy stanowi ograniczenie, które nie jest zwią-

zane z pełnieniem specyficznej dla kobiet roli matki, w sposób szczególny 
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odnieść go można do przedsiębiorczości kobiet. W zakresie finansowania 

zewnętrznego przedsiębiorczość kobiet charakteryzuje się następującymi 

cechami (Łuczka, 2013): 

– właścicielki MSP w większym stopniu preferują wykorzystywanie 

własnych środków finansowych, 

– mają trudności w uzyskaniu venture capital (od 2,5% do 4,0%), 

– doświadczają dyskryminacji na rynku kredytowym (na przykład  

w USA), 

– mają mniejszą wiarygodność kredytową ze względu na mniejszą 

trwałość (niższy o 2% do 4% wskaźnik przetrwania). 

Trudności doświadczane przez kobiety wiążą się z ograniczonym do-

stępem do kredytów bankowych. Przyczyn tego zjawiska upatrywać można 

w następujących właściwościach (Łuczka, 2013, s. 166): 

– wielkość przedsiębiorstwa, 

– branża, 

– opóźniony start w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, 

– większa zachowawczość kobiet, 

– mniejsza skłonność do ryzyka. 

A zatem zarówno cechy samych kobiet, jak i charakterystyka prowa-

dzonych przez nie przedsiębiorstw może sprawiać, że rzadziej poszukują one 

zewnętrznego finansowania oraz że dla banków są mało atrakcyjnymi klien-

tami. 

Finansowanie kobiecych przedsiębiorstw w świetle badań światowych 

W światowej literaturze przedmiotu wskazuje się, że na wzrost przed-

siębiorstw prowadzonych przez kobiety wpływają (Brush, Carter, Gatewood, 

Greene, Hart, 2006): 

– instytucjonalne źródła finansowania (banki, „aniołowie biznesu”, 

venture capital),  

– czynniki indywidualne (predyspozycje, motywacja, doświadczenie 

zawodowe oraz umiejętności nabyte w drodze szkolenia),  

– pomysły na przedsięwzięcie (innowacja vs. powtarzalność), 

– zasoby (społeczne, finansowe, organizacyjne, materialne, techniczne 

– umożliwiają wprowadzenie pomysłu w życie)  

– branża (nasycenie rynku, duża konkurencyjność ogranicza wzrost). 

Analiza porównawcza wskazuje, że mężczyźni trzy razy częściej niż 

właścicielki firm szybko rosnących korzystali ze wsparcia „aniołów bizne-

su” i venture capital (14,4% i 3,6%) (Robb, Coleman, Stangler, 2014).  

Z kolei wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw high-tech 

zarządzanych przez kobiety pokazują, że 72,1% z nich doświadcza proble-
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mów finansowych w uruchamianiu firm, prawie 80% wykorzystuje oszczęd-

ności jako główne źródło finansowania, 31% korzystało z wsparcia „aniołów 

biznesu”, a 14% z venture capital (Robb, Coleman, Stangler, 2014, s. 4). 

Przyczyn niewielkiego udziału kobiet w grupie przedsiębiorców wykorzy-

stujących finansowanie ze strony „aniołów biznesu” upatruje się w niewiel-

kim zainteresowaniu tego typu wsparciem. Według badań przeprowadzo-

nych w latach 2000–2004 w USA właścicielki złożyły tylko 8,9% wniosków 

(Becker-Blease, Sohl, 2010).W tych samych badaniach nie wykazano różni-

cy w szansach zdobycia finansowania aniołów biznesu pomiędzy przedsię-

biorstwami kobiet (13,33%) a mężczyzn (14,79), którzy składali wnioski. 

Niewielki udział kobiet wśród korzystających ze wsparcia „aniołów bizne-

su” jest zatem wynikiem rzadkiego poszukiwania tego typu finansowania 

przez same kobiety.  

Innym ciekawym zjawiskiem regulującym finansowanie ze strony 

„aniołów biznesu” jest homofilia (homophily). Fenomen ten polega na po-

szukiwaniu przez przedsiębiorców inwestowania ze strony aniołów-

inwestorów tej samej co oni płci (Becker-Blease, Sohl, 2010). Można zatem 

przypuszczać, że większy udział aniołów-inwestorów płci żeńskiej zwiększy 

udział kobiet-przedsiębiorców wśród osób korzystających z tego typu finan-

sowania.  

Poziom zasobów finansowych wykazuje korelacje ze wzrostem przed-

siębiorstw. Mężczyźni rozpoczynają prowadzenie biznesu z dwa razy więk-

szym kapitałem niż kobiety, co znajduje wyraz w rozwoju ich firm. Aczkol-

wiek, zgodnie z badaniami KFS, wiodące i rosnące firmy kobiet posiadają 

ten kapitał wyższy niż przeciętnie inne firmy ogółem. Szacuje się, że 2% 

kobiecych firm szybko rosnących generuje więcej niż milion dolarów,  

a mniej niż milion takich firm należy do samozatrudnionych (Robb, Cole-

man, Stangler, 2014). 

Fundusze wspierające mają większe znaczenie dla kobiet niż dla męż-

czyzn. W badaniach innych autorów nie stwierdzono gorszego dostępu do 

kapitału przez kobiety( McGrath Cohoon, Wadhwa, Mitchell, 2010). Różni-

ce nie wystąpiły też w zakresie dostępu do kredytu bankowego i venture 

capital, aczkolwiek autorzy zastrzegają, że badana próba mogła być zbyt 

mała. Tym, co wyróżnia kobiety zgodnie z tymi wynikami jest to, że prawie 

dwa razy częściej próbują pozyskać kapitał od partnerów biznesowych.  

Jak już wspomniano, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania ko-

biety wykorzystują niechętnie, zarówno jeśli chodzi wsparcie płynące z kre-

dytów bankowych, jak i od nowych udziałowców. Równocześnie kobiety, 

które decydują się na skorzystanie z kredytu bankowego napotykają na trud-

ności. W przypadku MSP prowadzonych przez kobiety mówić można o zja-

wisku podwójnej dyskryminacji kredytowej przedsiębiorstw: ze względu na 
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wielkość oraz ze względu na płeć. Firmy kobiet mają zatem ograniczony 

dostęp do ułatwień związanych z pozyskaniem finansowania. Spowodowane 

jest to przede wszystkim brakiem zdolności (lack of capacity) kobiecych 

przedsiębiorstw oraz brakiem zaufania do tych firm ze strony instytucji fi-

nansowych. Stąd na przykład w Bangladeszu instytucje rządowe, Banglade-

sh Bank, SME Foundation, organizacje pozarządowe, instytucje finansowe, 

a także partnerzy publiczno-prawni podejmują działania na rzecz podniesie-

nia wiarygodności kredytowej dyskryminowanych przedsiębiorstw. Aktyw-

ność ta świadczy o zmianie w postrzeganiu kobiecej przedsiębiorczości  

i akceptacji zmian w zakresie podziału ról społecznych (Rahman, 2009). 

Gospodarka finansowa kobiet w Wielkopolsce 

Wyniki badań z udziałem reprezentatywnej grupy wielkopolskich wła-

ścicielek pokazują, że najczęściej korzystają one z dotacji lub nie korzystają 

z żadnej formy finansowego wsparcia swojej działalności (Siemieniak, 

2014). Tylko jedna piąta badanych zaciągnęła kredyt (por. tab. 1). 

Tabela 1 

Wykorzystywane wsparcie finansowe przez przedsiębiorcze kobiety 

Forma wsparcia finansowego: Procent* 

Kredyty, kredyty preferencyjne 21,1 

Pożyczki 10,7 

Poręczenie lub gwarancje 2,9 

Leasing 13,8 

Factoring 0,8 

Fundusze pożyczkowo-poręczeniowe 0,8 

Fundusze inwestycyjne 1,3 

Venture capital lub aniołowie biznesu 0 

Dotacje 31,3 

Ulgi podatkowe 14,1 

Zwolnienia podatkowe 3,1 

Umorzenia lub zaniechania należności niepodatkowych np. ZUS 2,6 

Programy bezzwrotne np. Kapitał Ludzki 17,4 

Programy zwrotne lub częściowo zwrotne np. Jessica, Jeremi, 
Jaspers 

0,8 

Żadne z powyższych 31,5 

Inne 3,1 

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ze względu na dowolną liczbę wskazań. 

Źródło: badania własne. 

Wśród tzw. innych rodzajów wsparcia finansowego wymieniane były: 

Europejski Fundusz Społeczny, oszczędności rodzinne i własne, wkład fi-

nansowy współmałżonka, pożyczki niskoprocentowe, PFRON. Stanowią one 

jednak niewielką część wykorzystywanej pomocy. 



330 Teresa Łuczka, Paulina Siemieniak 

 

Wyniki przedstawionych badań pozwoliły na stwierdzenie, że wielko-

polskie właścicielki pomimo niezbyt częstego korzystania, jednocześnie 

wysoko cenią: dotacje, ulgi i zwolnienia podatkowe oraz programy bez-

zwrotne. Właścicielki firm pozytywnie oceniają kredyty, a konkretnie ich 

znaczenie w rozpoczynaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej. Jako 

bardzo – lub raczej – przydatne oceniło je kolejno ok. 30% i 25% osób. Oko-

ło 20% badanych nie ma zdania na temat przydatności tej formy wsparcia 

przedsiębiorczości (por. tab. 2). Zastanawia dlaczego, mimo że ponad poło-

wa właścicielek dostrzega istotne znaczenie kredytów, tylko jedna piąta wy-

korzystuje płynące z nich wsparcie. 

Tabela 2 

Ocena wsparcia finansowego. Kobiety przedsiębiorcze (%) 
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Kredyty, kredyty preferen-
cyjne 

3,4 6,8 20,6 25,5 29,9 13,6 10,2 

Pożyczki 4,2 8,1 24,0 23,7 25,3 2,3 12,5 

Poręczenia lub gwarancje 6,5 6,8 33,1 20,3 15,1 5,5 12,8 

Leasing 5,2 5,7 21,9 22,9 28,9 4,4 10,9 

Factoring 5,2 10,7 26,8 14,6 8,6 20,3 13,8 

Fundusze pożyczkowo-
poręczeniowe 

6,3 9,4 31,8 16,4 12,2 10,4 13,5 

Fundusze inwestycyjne 6,3 8,6 32,0 16,7 15,6 8,6 12,2 

Venture capital lub anioło-
wie biznesu 

6,0 7,6 24,0 9,1 6,3 33,1 14,1 

Dotacje 3,1 3,4 13,8 15,6 49,5 6,0 8,6 

Ulgi podatkowe 2,6 2,9 13,3 19,8 45,1 5,5 10,9 

Zwolnienia podatkowe 2,3 3,6 14,3 17,2 43,8 6,3 12,5 

Umorzenia lub zaniechania 
należności niepodatkowych 
np. ZUS 

2,6 3,9 19,5 15,4 35,9 9,1 13,5 

Programy bezzwrotne (np. 
Kapitał Ludzki) 

1,8 3,9 17,4 13,5 42,4 9,4 11,5 

Programy zwrotne lub 

częściowo zwrotne (np. 
Jessica, Jeremie, Jaspers) 

2,9 6,0 21,4 12,8 17,2 26,6 13,3 

Inne 0,3 – – – 1,0 – 4 

Badanie na grupie 384 kobiet, zamieszkujących Wielkopolskę. 

Źródło: badania własne. 

Z innych badań przeprowadzonych w Wielkopolsce wynika, że kobiety 

w większym stopniu niż mężczyźni, opierają swoją gospodarkę finansową 
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na kapitale własnym i kredycie handlowym (por. tab. 3). Dwukrotnie rza-

dziej wykorzystują jednak kredyt długoterminowy, a leasing – pięciokrotnie 

rzadziej. Najlepszą strukturę kapitałową zdają się przejawiać przedsiębior-

stwa, których właścicielami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni (Łuczka, 

2013).  

Tabela 3 

Płeć przedsiębiorcy a struktura kapitału MSP 

Płeć wła-
ściciela 

Struktura kapitału 

Liczba 
MSP 

Kapitał 
własny 

Kredyt 
długo-

terminowy 

Kredyt 
krótko-

terminowy 
Leasing 

Kredyt 
handlowy 

Kobiety 82,1 2,7 3,9 0,8 10,5 71 

Mężczyźni 76,9 6,2 3,6 3,9 9,4 236 

Kobiety  
i mężczyźni 

76,2 4,2 6,0 5,8 7,7 50 

   ∑357 

Źródło: T. Łuczka (2013). Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału  
w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że brak zaufania do zewnętrz-

nych źródeł finansowania można wiązać ze zjawiskiem „mentalności kredy-

towej małego i średniego przedsiębiorcy” (Łuczka, 2013). Oznacza to, że 

przedsiębiorcy preferują finansowanie z kapitału własnego. Z ekonomiczne-

go punktu widzenia jest to uzasadnione, ponieważ kapitał obcy zawsze po-

ciąga za sobą koszty, jednak niekorzystanie z niego hamuje rozwój firmy  

i uniemożliwia dopasowanie do pojawiających się na rynku szans wzrostu 

obrotów.  

Interesujących wniosków w tym zakresie dostarczają wyniki badań 

Bławata (2004). Zdaniem tego autora poziom środków finansowych, a więc 

na przykład dostępu do kredytów bankowych nie wykazuje korelacji ze sto-

pą przetrwania przedsiębiorstwa. Większą szansę na przetrwanie mają nato-

miast firmy prowadzone przez mężczyzn, osoby z wyższym wykształceniem 

oraz większe przedsiębiorstwa (Bławat, 2004). W świetle tych wyników płeć 

wydaje się być podstawowym czynnikiem determinującym utrzymanie się 

firmy na rynku i ma większe znaczenie niż dostęp do zewnętrznego finan-

sowania. 

Kierunki wsparcia przedsiębiorczości kobiet 

W zakresie wsparcia przedsiębiorczości mówić można o istnieniu roz-

bieżność pomiędzy potrzebami beneficjentów a udzielanym wsparciem. 

Potencjalni przedsiębiorcy, a więc osoby, które zamierzają rozpocząć własną 
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działalność gospodarczą oczekują przede wszystkim początkowego finan-

sowania biznesu, transferu know-how oraz pomocy w załatwianiu spraw 

formalnych, podatkowych i prawnych. Zapotrzebowanie dotyczy pomocy  

o charakterze kompleksowym oraz związanego z finansowaniem (Dobro-

wolski, 2011). 
.
Organizacje udzielając wsparcia rzadko kiedy dokonują po-

miarów jego skuteczności (tylko 50%), co może skutkować niską jego efek-

tywnością. Wśród działań wspierających, których faktycznie potrzebują 

przedsiębiorcy wymienia się następujące (Dobrowolski, 2011): 

– doradztwo doświadczonych biznesmenów (np. program „Mentor”), 

– tworzenie internetowej społeczności przedsiębiorców, w celu wy-

miany informacji i tworzenia sieci nieformalnych kontaktów (ne-

tworking), 

– odciążenie od biurokracji przez zapewnienie szerokiego zakresu 

wsparcia: księgowego, podatkowego, prawnego, sprawozdawczego, 

IT, możliwość załatwiania większości spraw zdalnie, wycofanie ko-

nieczności podawania tych samych informacji do wielu różnych 

urzędów,   

– wsparcie finansowe, w postaci reinwestycji środków (inwestycje ka-

pitałowe zamiast bezzwrotnych dotacji) oraz inwestycje w tworzenie 

infrastruktury otoczenia biznesu. 

Wyniki badania Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzone-

go w grupie polskich kobiet pokazują, że ponad połowa badanych wolałaby 

prowadzić własną firmę niż pracować najemnie (Lisowska, 2008). Najczę-

ściej wymienianym powodem braku decyzji o założeniu własnego przedsię-

biorstwa były: 

– brak środków finansowych na rozpoczęcie działalności, 

– zbyt duże ryzyko, 

– zbyt skomplikowane formalności. 

Większość respondentek twierdziła, że najbardziej potrzebuje pomocy 

finansowej, jednak zapytane o to, czy rozważały możliwość zaciągnięcia 

pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności 65% nie brała takiej ewentual-

ności pod uwagę. Jako przyczynę podawano zbyt duże ryzyko, związane  

z brakiem możliwości późniejszej spłaty. Kobiety pytano też o nazwy orga-

nizacji, które pomagają osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. 

Najczęściej wybierana odpowiedź, świadczy o tym, że nie słyszały lub trud-

no im powiedzieć, czy słyszały o takich instytucjach. 

W celu określenia najważniejszych obszarów wsparcia, które ułatwią 

wielkopolskim kobietom zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw, a tym 

samym doprowadzą do zwiększenia liczby przedsiębiorstw prowadzonych 

przez kobiety w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat powołano 

celowo dobrany zespół ekspertów (Siemieniak, 2014). Biorący udział  
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w badaniu metodą Delphi określili dwa obszary wsparcia: doradczo-

szkoleniowy oraz finansowy. Eksperci orzekli, że tego typu pomoc ma zna-

czenia zarówno na etapie zakładania, jak i prowadzenia przedsiębiorstwa. 

Eksperci wyrazili następujące opinie na temat metod wsparcia finanso-

wego w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw przez kobiety w Wielko-

polsce: 

1. Kredyty są najważniejszym źródłem finansowania MSP, jednak korzy-

stanie z tej formy jest ograniczane przez strach ludzi przed braniem kre-

dytów i odsetkami. Podobną obawę, związaną z koniecznością spłaty 

przy braku możliwości mogą odczuwać przedsiębiorcy w związku z po-

życzkami. Kredyty i pożyczki postrzegane są jako ważne źródło wspar-

cia, choć w ograniczonym stopniu są wykorzystywane. Kredyt jest bar-

dzo ważnym źródłem finansowania, stąd jego duża przydatność w kon-

tekście zakładania i prowadzenia firm przez kobiety. Zdaniem ekspertów 

finansowanie zewnętrzne ma ogromne znaczenie, w pewnych sytuacjach 

pożyczka może więc być istotnym argumentem za podjęciem decyzji na 

temat przedsiębiorczości. 

2. Umorzenia lub zaniechania należności niepodatkowych np. ZUS są for-

mą ryzykowną w zastosowaniu. 

3. Fundusze inwestycyjne – wątpliwe jest skorzystanie z tej formy w roz-

patrywanych przypadkach (tj. w kontekście zakładania i prowadzenia 

przedsiębiorstw przez kobiety). 

4. Rola „aniołów biznesu” i venture capital jest znikoma we wspieraniu 

przedsiębiorczości kobiet. Poza tym wpływ wparcia ze strony venture 

capital lub „aniołów biznesu” zależy od wielu czynników i konkretnej 

sytuacji. Wśród ekspertów pojawiła się opinia, że te formy wsparcia nie 

zwiększają szans kobiet w bardziej znaczącym stopniu niż mężczyzn. 

Podobnie w przypadku dotacji, ulg podatkowych, zwolnień podatko-

wych, umorzeń lub zaniechań należności niepodatkowych np. ZUS. 

W wielu przypadkach eksperci, potencjalni przedsiębiorcy oraz właści-

cielki mają inne opinie na temat przydatności różnych form wsparcia finan-

sowego dla rozwoju przedsiębiorczości kobiet (Siemieniak, 2014). W zde-

cydowanej większości przypadków eksperci oraz potencjalni przedsiębiorcy 

przeceniają znaczenie poszczególnych możliwości wsparcia rozwojuj przed-

siębiorstw. I tak eksperci wysoko wartościują: ulgi podatkowe, zwolnienia 

podatkowe, umorzenia lub zaniechania należności niepodatkowych np. ZUS, 

programy zwrotne lub częściowo zwrotne. Właścicielki nie potwierdzają tak 

dużego znaczenia tych form wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości. Mimo 

że wiele z nich postrzegają jako ważne, trochę niżej szacują ich wartość. 

Wyjątkowym optymizmem w ocenie znaczenia wsparcia charakteryzują się 

potencjalni przedsiębiorcy-kobiety. Wszystkie wymienione w badaniu formy 
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wartościują wyżej niż właścicielki, znające realia prowadzenia przedsiębior-

stwa. Zdaniem potencjalnych przedsiębiorców-kobiet bardzo przydatne  

w prowadzeniu własnej działalności są: dotacje, ulgi, zwolnienia podatkowe, 

programy bezzwrotne (np. Kapitał Ludzki). Nadmiernie pozytywna, zawy-

żona w stosunku do rzeczywistości ocena może być przyczyną rozczarowań 

i frustracji nowych przedsiębiorców oraz stanowić częściowe wytłumaczenie 

niskiej przeżywalności nowo powstałych firm. 

Wśród różnych form wsparcia przedsiębiorczości wielkopolskie wła-

ścicielki firm podkreślają znaczenie tych, związanych z obszarem finanso-

wania. Pomoc finansowa stanowi cztery z jedenastu najbardziej znaczących 

metod wsparcia, nie tylko zajmując czołowe miejsca, ale również wyprze-

dzając formy wsparcia typowe dla aktywności kobiet (por. rys. 1). 

 

Rysunek 1. Najbardziej znaczące formy finansowego wsparcia przedsiębiorczości 
wielkopolskich kobiet 

Źródło: badania własne. 

dotacje

ulgi i zwolnienia podatkowe

podział obowiązków domowych

programy bezzwrotne (np. Kapitał Ludzki)

portale branżowe i specjalistyczne strony internetowe

rodzina, przyjaciele, znajomi jako źródło informacji

urzędy pracy

umorzenia lub zaniechania należności 
niepodatkowych (np. ZUS)

wiedza i umiejętności zdobyte podczas edukacji 
szkolnej z zakresu własnj branży

szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firmy

instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi
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Wielkopolskie właścicielki przedsiębiorstw sektora MSP w obszarze 

finansowych metod wsparcia najwyżej oceniły: dotacje, ulgi podatkowe, 

zwolnienie podatkowe, umorzenia lub zaniechania należności niepodatko-

wych np. ZUS, programy bezzwrotne, np. Kapitał Ludzki. Są to formy naj-

lepiej oceniane przez kobiety z następującymi cechami demograficznymi: 

młode (do 39 roku życia), bezdzietne lub z trójką dzieci i więcej, w związ-

kach nieformalnych, z wykształceniem zawodowym, mieszkające na wsi, 

prowadzące przedsiębiorstwo na etapie powstawania. W grupie metod  

o nieokreślonym wpływie na rozwój przedsiębiorczości znajdują się: porę-

czenia lub gwarancje, factoring, fundusze pożyczkowo-poręczeniowe, fun-

dusze inwestycyjne, venture capital i/lub „aniołowie biznesu”. Są to jedno-

cześnie metody, z których korzysta bardzo niewiele właścicielek. Kredyty  

i pożyczki oceniane są jako niosące wsparcie, jednak badane kobiety pod-

chodzą do nich z pewną rezerwą, ponieważ w związku z żadną zmienną 

demograficzną metody te nie są oceniane jako bardzo przydatne. 

Podsumowanie 

Nawet w krajach europejskich z zaawansowaną równością płci oraz 

pomimo wysiłków rządowych na rzecz kształtowania klimatu sprzyjającego 

przedsiębiorczości, udział kobiet wśród ogółu przedsiębiorców pozostaje 

niezmienny lub rośnie tylko nieznacznie. Poza działaniami obejmującymi 

doradztwo, szkolenia, programy mentorskie i działania promocyjne, zmierza 

się do pokonywania utrudnień w postaci ograniczonego dostępu do pożyczek 

bankowych i zwiększania popularności finansowania małych firm. Wymie-

nione w artykule metody wsparcia finansowego często pozostają niewyko-

rzystane, o czym świadczą wyniki badań przeprowadzonych z udziałem 

wielkopolskich kobiet – to zastanawiające, zwłaszcza w kontekście wysokiej 

oceny przydatności pomocy finansowej, na etapie powstawania przedsię-

biorstwa. 
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Zmiany dotacji do zatrudnienia  
oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy 
chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

w warunkach chronionych 

Kody JEL: J14, L26 

Słowa kluczowe: zakłady pracy chronionej, dotacje do zatrudnienia, osoby niepeł-
nosprawne 

Streszczenie. W niniejszym artykule poruszono konsekwencje zmian dofinansowa-

nia zatrudnienia osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy  
w Polsce. Wprowadzenie w 2011 roku niekorzystnych zmian w zakresie możliwości 

korzystania z ulg w podatkach i opłatach przez zakłady pracy chronionej oraz zrów-

nanie dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych z innymi pracodawcami 

spowodowało rezygnację wielu pracodawców ze statusu zakładu pracy chronionej  

i zmniejszenie przez ten sektor zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przyznanie 

większych kwot dopłat do wynagrodzeń w przypadku pracowników niepełnospraw-

nych z orzeczonymi schorzeniami specjalnymi spowodowało natomiast zwiększone 

zainteresowanie pracodawców takimi osobami niepełnosprawnymi i to zarówno 

przez zakłady pracy chronionej, jaki i przez pozostałych pracodawców. W latach 

2010–2014 zatrudnienie osób ze schorzeniami specjalnymi wzrosło o prawie 70%,  

a w przypadku osób niepełnosprawnych ogółem spadło o 8,5%. Wskazuje to na 
uzależnienie zatrudnienia osób niepełnosprawnych od kwot dotacji do ich zatrud-

nienia i to w większym stopniu przez pracodawców z otwartego rynku pracy niż 

przez zakłady pracy chronionej.  
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Wprowadzenie 

Funkcjonujące powszechnie modele zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych przewidują przekazanie głównej roli zatrudniania tych osób pracodaw-

com oferującym specjalne warunki zatrudnienia. Określane jest to mianem 

zatrudnienia w warunkach chronionych. Pracodawca działający w warun-

kach chronionych powinien spełniać szczególne wymogi w zakresie warun-

ków pracy, takie jak: brak barier architektonicznych i w komunikowaniu się, 

zabezpieczenie odpowiedniej opieki medycznej i realizowanie programów 

rehabilitacyjnych. Taki zakład pracy powinien być ponadto przygotowany 

do zatrudniania osób niepełnosprawnych, cechujących się najcięższymi 

schorzeniami, wymagających oprócz opieki medycznej, dostosowanych do 

ich potrzeb i możliwości stanowisk pracy, również realizacji specjalnych 

programów rehabilitacji. Pozostali pracodawcy (działający w warunkach 

niechronionych, czyli na tzw. otwartym rynku pracy) mają zatrudniać osoby 

lżej niepełnosprawne oraz w ostatecznym etapie zapobiec społecznemu  

i ekonomicznemu wykluczeniu. 

Niektóre systemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych przewidują 

stosowanie przymusu prawnego w uzyskaniu określonego prawnie wskaźni-

ka zatrudnienia pracowników – osób niepełnosprawnych. Tego typu systemy 

określane są jako kwotowe. Inne natomiast przewidują bezpośrednią pomoc 

finansową pracodawcom lub przyznanie im korzystnych warunków podat-

kowych, co określane jest jako zatrudnienie dotowane (Adamek, Swacha-

Lech, 2015; Borys, Kurek, 2015). W praktyce często występują oba systemy 

równolegle.  

Większość pracowników niepełnosprawnych zatrudnianych jest w wa-

runkach chronionych, często w odizolowaniu od otoczenia i kontaktów  

z osobami pełnosprawnymi.  

Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku nasiliła się krytyka systemu zatrud-

nienia w warunkach chronionych. Jako główne przyczyny krytyki wskazuje 

się na postępującą marginalizację osób zatrudnianych w takich warunkach 

przez ich izolowanie od ogółu społeczeństwa (Visie 1998). Umieszczanie 

osób niepełnosprawnych w odizolowanych od osób pełnosprawnych za-

mkniętych środowiskach, pogłębia ich wykluczenie i spowalnia proces reha-

bilitacji zawodowej, ale przede wszystkim społecznej (National Disability 

Rights Network, 2011).  

Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji roli zakładów pracy 

chronionej w procesie rehabilitacji zatrudnieniowej osób niepełnosprawnych 

oraz ustalenia konsekwencji zrównania dofinansowania zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych z pozostałymi pracodawcami.  
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Na potrzeby artykułu sformułowano następującą hipotezę badawczą: 

Pracownicy niepełnosprawni stają się mniej atrakcyjni dla zakładów pracy 

chronionej niż dla pozostałych pracodawców w świetle zmian zasad dofi-

nansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków publicznych. 

Zakres czasowy opracowania ustalono na lata 2010–2014; wykorzystano 

następujące metody badawcze: metodę analizy krytycznej literatury i aktów 

prawnych, analizę statystyczną i metodę opisową. 

Zakłady pracy chronionej i inni pracodawcy osób niepełnosprawnych  

w Polsce 

Światowa populacja osób niepełnosprawnych sięga około 10%. Ozna-

cza to, że ponad 650 mln osób dotkniętych jest różnorakimi schorzeniami,  

z których to 470 mln osób niepełnosprawnych jest w wieku produkcyjnym 

(Center on Disability Statistics and Demographics, 2010; Priestley,  2009). 

W krajach rozwijających się od 80% do 90% osób niepełnosprawnych  

w wieku produkcyjnym jest bezrobotnych lub biernych zawodowo a w kra-

jach uprzemysłowionych odsetek takich osób sięga od 50% do70% (The 

Washington Times, 2005). Jedną z przyczyn tak niskiej aktywności ekono-

micznej osób niepełnosprawnych jest to, że w wielu przypadkach pracodaw-

cy są uprzedzeni wobec takich pracowników i nie są w stanie ich zaakcep-

tować w miejscu pracy. Uważają też, że ich zatrudnianie jest kłopotliwe, 

kosztowne i nieefektywne (National Disability Rights Network, 2011). Po-

nadto, pracodawcy z rynku chronionego zatrudniając pracowników niepeł-

nosprawnych nie interesują się ich możliwościami psychofizycznymi. Nie są 

też zainteresowani tworzeniem zindywidualizowanych warunków pracy, 

umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne wykazanie się swoimi 

umiejętnościami i wspierające ich rozwój zawodowy (Migliore, 2007). 

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne prowadzą działal-

ność gospodarczą najczęściej jako stowarzyszenia lub spółdzielnie, rzadziej, 

jako komercyjne przedsiębiorstwa (Visier,1998). W Polsce sektor ten zdo-

minowany jest przez zakłady pracy chronionej (zpch), będące komercyjnymi 

przedsiębiorstwami, które powstałe na mocy Ustawy z 9 maja 1991 roku  

o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U.  

z 1991, nr 46, poz. 201 z późn. zm.). Z punktu widzenia przynależności do 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw największą liczbę pracodawców 

stanowiły w końcu 2014 roku zakłady pracy chronionej zaliczane, pod 

względem liczby zatrudnionych pracowników, do sektora średnich przedsię-

biorstw (tab. 1) 
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Tabela 1 

Liczba zakładów pracy chronionej ze względu na przynależność do 

sektora MSP w 2014 roku 

Typ przedsiębiorstwa Zatrudnienie w etatach 
Liczba zakładów pracy 

chronionej 

małe 10–50 501 

średnie 51–250 647 

duże powyżej 250 169 

Źródło: dane PFRON, Wydział Obsługi Dofinansowań i Refundacji, Warszawa 2015. 

Do tego sektora przedsiębiorstw należało 647 zpch. Najmniejszą liczbę 

stanowiły duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób – łącznie 

169 firm. 

Status zpch do końca 2011 roku mógł otrzymać pracodawca jeśli: pro-

wadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, za-

trudniał nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar cza-

su pracy
1
, osiągał przez okres co najmniej 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w wysokości nie mniej niż 40%, z czego nie mniej 

niż 10% ogółu zatrudnionych stanowiły osoby zaliczone do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych mógł być nieco mniejszy (co najmniej 30% ogółu za-

trudnionych w przeliczeniu na pełny etat), gdy pracodawca zatrudniał osoby 

niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do 

znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
2
. Od stycznia 

2012 roku, na mocy Ustawy z 29 października 2010 roku o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 226, poz. 1475), jednym 

z warunków uprawniających do posiadania tego statusu jest legitymowanie 

się wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co naj-

mniej 50%, w tym, co najmniej 20% ogółu zatrudnionych muszą stanowić 

                                                
1 Autorka niniejszego opracowania wskazuje na problem braku spójności kryterium przyna-
leżności pracodawców do sektora MSP z kryterium przyznawania statusu zakładu pracy 
chronionej. Część pracodawców zaliczanych do sektora małych przedsiębiorstw (zatrudniają-
cych mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat) nie może mieć statusu zakładu 

pracy chronionej z powodu nieosiągania minimalnego ustawowego poziomu zatrudnienia 
ogółem uprawniającego do wystąpienia o nadanie takiego statusu.  
2 Ponadto obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej muszą odpo-
wiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą uwzględniać potrze-
by osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy oraz pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do 
nich. Musi być też zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo  
i usługi rehabilitacyjne. 
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osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw-

ności.  

Pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej przysługiwały 

określone korzyści ekonomiczne z tytułu utrzymania tego statusu. W 2010 

roku zpch miały prawo do zwolnień od podatków: od nieruchomości, rolne-

go i leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2011 roku 

zdecydowanie ograniczono zpch możliwość korzystania z tych ulg i zwol-

nień
3
. Zmieniono także sposób redystrybucji środków pochodzących z zali-

czek na podatek dochodowy od osób fizycznych
4
.  

Istotną zmianą dla zpch było zniesienie możliwości otrzymywania do-

tacji do zatrudnienia na zatrudnianych emerytów i rencistów z ustalonymi  

z tego tytułu świadczeniami oraz uzależnienie kwoty dotacji do zatrudnienia 

od stopnia niepełnosprawności pracownika niepełnosprawnego i schorzenia 

specjalnego (Politaj, 2013). 

Pracodawcy nieposiadający statusu zakładu pracy chronionej nie mu-

sieli spełniać szczególnych warunków zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Zatem zatrudnianie takich osób było zdecydowanie tańsze i mniej kłopotliwe 

organizacyjnie. Ponadto, zatrudnianie osób niepełnosprawnych przynosiło 

tym pracodawcom korzyści finansowe polegające na: unikaniu lub ograni-

czaniu kwot obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
5
, uzyskaniu dotacji z PFRON na pokry-

cie kosztów płacowych zatrudnianych osób niepełnosprawnych. Dodatkowo 

                                                
3 Zwolnienie z tych podatków przysługuje tylko tym pracodawcom prowadzącym zakłady 
pracy chronionej, którzy mają wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  
i ponad to co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych 
umysłowo zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 
4 Od 1.01.2011 r. środki uzyskane z tytułu zwolnień z części zaliczek na podatek dochodowy 
od osób fizycznych zasilają w 60% zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

(40% przekazywane jest na PFRON). Środki uzyskane z tytułu zwolnień z pozostałych po-
datków i opłat przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej zatrudniających 
co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo 
zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w 90% zasilają 
zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (10% przekazywane jest na 
PFRON). 
5 Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czasu pracy, nie zatrudnia wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 

721 z późn. zm.) liczby pracowników niepełnosprawnych zobowiązany jest dokonywać mie-
sięcznych wpłat na PFRON. Kwota wpłaty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagro-
dzenia (rozumianego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej  
w poprzednim kwartale obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Monitorze Polskim) 
i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osią-
gnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym 
zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 
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jeśli pracodawcy ci zatrudniali pracowników niepełnosprawnych legitymu-

jących się tzw. schorzeniami szczególnymi
6
 mogli uzyskać obniżenie obo-

wiązkowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a gdy pra-

cownicy niepełnosprawni mieli orzeczone schorzenia specjalne
7
 otrzymywa-

li podwyższone kwoty dofinansowania do wynagrodzeń.  

Zmiany stawek dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

a sytuacja sektora zakładów pracy chronionej i pozostałych 

pracodawców osób niepełnosprawnych 

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dotkniętych niepeł-

nosprawnością w stopniu najcięższym, wymaga stworzenia im odpowied-

nich warunków pracy i rehabilitacji. Jest to kosztowne, zarówno z powodu 

bezpośrednich wydatków na stworzenie lub przystosowanie stanowisk pracy 

do indywidualnych potrzeb i warunków pracy osób niepełnosprawnych, jak  

i z powodu zmniejszonej wydajności i częstszej absencji w pracy oraz do-

datkowych przywilejów pracowniczych, pracowników niepełnosprawnych 

(Koza, 2013). W celu zwiększenia atrakcyjności osób niepełnosprawnych 

jako pracowników stworzono system dopłat do wynagrodzeń (element za-

trudnienia dotowanego). Dopłaty te pochodzą ze środków PFRON. Przy 

czym, generalnie większe kwoty przysługiwały pracodawcom działającym  

w warunkach chronionych.  

W latach 2010–2014 wielokrotnie zmieniały się stawki i kwoty udzie-

lanej pomocy finansowej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełno-

sprawne. Najistotniejszą zmianą dla sektora zakładów pracy chronionych 

było jednak obniżenie kwot dotacji i zrównanie ich z pracodawcami z rynku 

niechronionego od kwietnia 2014 roku kwot dotacji do zatrudnienia (tab. 2). 

Największe dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wypła-

cano w przypadku, gdy pracownik niepełnosprawny miał orzeczony znaczny 

lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jeśli do tego miał orzeczone 

schorzenia specjalne, wypłacana kwota dofinansowania mogła być znacznie 

większa. Dodatkowo zróżnicowane były kwoty dotacji do wynagrodzeń, gdy 

pracownik taki był zatrudniany w warunkach chronionych. Taki stan rzeczy 

trwał do marca 2014 roku. Od kwietnia 2014 roku zrównano kwoty dotacji 

                                                
6 Zalicza się tu osoby ze schorzeniami takimi jak: choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, 
paraplegia, tetraplegia, hemiplegia, znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowi-
dzenie, głuchota i głuchoniemota, nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS, epilepsja, 
przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, miastenia, późne powikłania cu-
krzycy. 
7 Schorzenia specjalne to: upośledzenie umysłowe,  choroby psychiczne, choroby narządu 
wzroku (tylko stopień umiarkowany i znaczny), epilepsja, całościowe zaburzenia rozwojowe 
np. autyzm. 
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do wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w warunkach chronionych. 

Przy czym, generalnie obniżono wszystkim pracodawcom kwoty dotacji  

o kilkaset złotych. 

Tabela 2 

Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w zpch i na 

otwartym rynku pracy w latach 2010–2014 

Wyszcze
szcze-
gólnie-

nie 

Okres obowiązywania 

01.2010–
02.2011 

01–06. 
2012 

07–08. 
2012 

09–12. 
2012 

01.2013–03. 
2014 

04–
12.20

14 

zpch 
otw. 
rynek 

zpch 
otw. 

rynek 
zpch 

otw. 
rynek 

zpch 
otw. 

rynek 
zpch 

otw. 
rynek 

zpch 
i otw. 
rynek 

Stopień 

znaczny 
w tym: 

2041,60 1429,12 2169,20 1518,44 2296,80 1607,76 2494,80 1746,36 2700,00 1890,00 1800,00 

Ze 
schorze-
niami 
specjal-
nymi 

2552,00 2296,80 2679,60 2411,64 2807,20 2526,48 3049,20 2744,28 3300,00 2970,00 2400,00 

Stopień 
umiar-
kowany 

1786,40 1250,48 1595,00 1116,50 1467,40 1027,18 1593,90 1115,73 1500,00 1050,00 1125,00 

Ze 
schorze-
niami 
specjal-
nymi 

2296,80 2067,12 2105,40 1894,86 1977,80 1780,02 2148,30 1933,47 2100,00 1890,00 1725,00 

Stopień 
lekki, w 
tym: 

765,60 535,92 638,00 446,60 574,20 401,94 623,70 436,59 600,00 420,00 450,00 

Ze 
schorze-
niami 
specjal-

nymi 

1276,00 1148,40 1148,40 1033,56 1084,60 976,14 1178,10 1060,29 1200,00 1080,00 1025,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 776,  
z późn. zm ). 

W latach 2010–2014 preferowano zatrudnianie osób ze schorzeniami 

specjalnymi poprzez zwiększone dofinansowanie ich wynagrodzeń (rys. 1). 

Relatywnie atrakcyjne finansowo było to dla pracodawców z otwartego ryn-

ku pracy niż dla zpch.  
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Rysunek 1. Różnice w kwotach dofinansowania zatrudnienia osób niepełnospraw-

nych w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy w Polsce w latach 

2010–2014 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z tab. 1. 

O ile bowiem, w pierwszym kwartale 2014 roku zpch na zatrudnionego 

pracownika niepełnosprawnego w stopniu znacznym możliwe było przeka-

zanie dotacji o 810 zł większej, niż gdyby pracownik ten zatrudniony był  

u pracodawcy nieposiadającego statusu zpch, to w przypadku takiego pra-

cownika z orzeczonym schorzeniem specjalnym różnica wyniosła jedynie 

330 zł. Sugeruje to, że pracodawcy z otwartego rynku pracy mniej tracą  

w stosunku do zpch, gdy zatrudnią osoby ze schorzeniami specjalnymi. 

Znajduje to potwierdzenie w danych SODiR PFRON dotyczących liczby 

pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i otrzymujący dopłaty 

z PFRON do ich zatrudnienia (rys. 2). 

W latach 2010–2014 ogólna liczba pracodawców osób niepełnospraw-

nych objętych dopłatami do wynagrodzeń systematycznie rosła i osiągnęła  

w 2014 roku ponad 22,5 tys. jednostek, czyli o prawie 7,4 tys. pracodawców 

więcej, niż w 2010 roku. Źródłem tego wzrostu byli pracodawcy z otwartego 

rynku pracy. Ich liczba w ciągu tych pięciu lat zwiększyła się o ponad  

8,1 tys. W tym samym czasie status zakładu pracy chronionej straciło lub 

świadomie z niego zrezygnowało prawie 720 pracodawców. 
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Rysunek 2. Pracodawcy osób niepełnosprawnych objęci dopłatami do wynagrodzeń 

z PFRON w Polsce w latach 2010–2014 (stan w końcu roku) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON – SODiR. Warszawa 2015. 

Wzrost liczby pracodawców osób niepełnosprawnych nie wiązał się ze 

wzrostem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, chyba, że były to osoby ze 

schorzeniami specjalnymi (rys. 3).  

 

Rysunek 3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w tym ze schorzeniami specjal-

nymi w Polsce w latach 2010–2014 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON – SODiR. Warszawa 2015. 

2 035 1 833 1 577 1 406 1 317

13 091

14 710
16 522

18 444

21 206

15 126
16 543

18 099
19 850

22 523

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2011 2012 2013 2014

zpch otwarty rynek razem

250175
230816 230634 239234

228947

35240 40593 47749 54295 59082

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2010 2011 2012 2013 2014

Pracownicy niepełnosprawni ogółem
ze schorzeniami specjalnymi



346 Adriana Politaj 

 

W latach 2010–2014 zatrudnienie ogółem osób niepełnosprawnych ob-

jętych dofinansowaniem z PFRON zmalało o ponad 21 tys. osób – z prawie 

250,2 tys. osób w 2010 roku do prawie 229 tys. w roku 2014. W tym samym 

okresie czasu pracodawcy zwiększyli zatrudnienie osób ze schorzeniami 

specjalnymi (wymagających szczególnych warunków pracy i opieki lekar-

skiej) o ponad 23,8 tys. osób.   

Najbardziej poszukiwani na rynku pracy byli pracownicy ze scho-

rzeniami specjalnymi i z niepełnosprawnością najcięższą i umiarkowaną  

(tab. 3).  

Tabela 3 

Pracownicy niepełnosprawni w zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku 

pracy zarejestrowani w SODiR według stopnia niepełnosprawności i schorzeń 

specjalnych w latach 2010–2014 (stan w końcu roku) 

Wyszczególnie-
nie 

Lata 

2010 2011 2012 2013 2014 

zpch 
otwarty 
rynek 

zpch 
otwarty 
rynek 

zpch 
otwarty 
rynek 

zpch 
otwarty 
rynek 

zpch 
otwarty 
rynek 

Pracownicy 

niepełnosprawni 

ogółem 

186253 63922 163827 66989 154743 75891 158960 80274 131930 97017 

w tym ze scho-

rzeniami spe-

cjalnymi 

28429 6811 31397 9196 35921 11828 40195 14100 40131 18951 

Ze znacznym 

stopniem niepeł-

nosprawności 

7022 3795 8798 4648 9418 5652 9860 6747 9478 8265 

w tym ze scho-

rzeniami spe-

cjalnymi 

2458 1491 3064 1710 3368 2158 3480 2701 3479 3287 

Z umiarkowa-

nym stopniem 

niepełnospraw-

ności 

87343 28254 86466 31628 97103 37010 107034 41191 90803 53249 

w tym ze scho-

rzeniami spe-

cjalnymi 

15112 3717 19781 5476 24470 7133 28245 8622 29347 11735 

Z lekkim stop-

niem niepełno-

sprawności 

91888 31873 68562 30713 48223 33228 42067 32335 31649 35502 

w tym ze scho-

rzeniami spe-

cjalnymi 

10860 1603 8552 2010 8082 2538 8471 2778 7305 3930 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PFRON – SODiR. 

W przypadku zpch wzrost zatrudnienia takich pracowników jest sprawą 

oczywistą i wynika po trosze z realizacji funkcji jako pracodawcy spełniają-
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cego określone wymogi jako pracodawcy w warunkach chronionych, jak też 

wskutek ustawowego nakazu wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepeł-

nosprawnych w tym najciężej kalekich. W przypadku pracodawców z otwar-

tego rynku pracy jest natomiast zjawiskiem dość zaskakującym. Pracodaw-

cy, którzy z natury rzeczy nie byli predestynowani do zatrudniania osób 

najciężej niepełnosprawnych, w latach 2010–2014 prawie potroili zatrudnie-

nie takich osób ze schorzeniami specjalnymi. 

Podsumowanie 

Wprowadzane w Polsce w ostatnich kilku latach zmiany w zakresie 

kwot i zasad udzielania preferencji podatkowych i dofinansowania zatrud-

nienia osób niepełnosprawnych w znacznie większym stopniu dotknęły pra-

codawców działających w warunkach chronionych (głównie zakłady pracy 

chronionej) niż pozostałych pracodawców. Przyznanie większych kwot do-

finansowania na pracownika niepełnosprawnego w sytuacji, gdy miał orze-

czone schorzenia specjalne zdecydowanie podniosło atrakcyjność takiej 

osoby na rynku pracy, czego dowodem jest systematyczny wzrost zatrudnie-

nia w tej subpopulacji osób niepełnosprawnych.  

W latach 2010–2014 pracodawcy osób niepełnosprawnych obniżyli za-

trudnienie osób niepełnosprawnych o ponad 21 tys. osób, jednak zwiększyli 

liczbę pracujących o bez mała 24 tys. osób, jeśli mieli orzeczone schorzenia 

specjalne, dające możliwość uzyskania znacznie większych dopłat do wyna-

grodzeń. Zdecydowanie większą dynamikę wzrostu zatrudnienia osób ze 

schorzeniami specjalnymi obserwuje się u pracodawców z otwartego rynku 

pracy. W okresie objętym analizą pracodawcy niedziałający w warunkach 

chronionych prawie potroili zatrudnienie takich osób. Zakłady pracy chro-

nionej również zwiększyły zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze scho-

rzeniami specjalnymi, lecz w znacznie mniejszym stopniu (przyrost o 41%).  

Ważną zmianą na rynku pracy osób niepełnosprawnych jest największy 

wzrost zatrudnienia na otwartym rynku pracy w przypadku osób ze schorze-

niami szczególnymi i najcięższymi stopniami niepełnosprawności. Praco-

dawcy nieposiadający statusu zakładu pracy chronionej najbardziej zaintere-

sowani byli pracownikami z orzeczonym stopniem znacznym i umiarkowa-

nym, wymagającymi szczególnych warunków pracy i opieki medycznej oraz 

realizacji specjalnych, indywidualnych programów rehabilitacyjnych. Taka 

sytuacja jest groźna dla osób niepełnosprawnych i to nie tylko w zakresie 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz również z punktu widzenia 
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zagrożenia ich życia i zdrowia oraz skuteczności realizacji procesu rehabili-

tacji zawodowej. 

Istotnym skutkiem zmian zasad wsparcia zatrudnienia osób niepełno-

sprawnych, polegających na stopniowym ograniczaniu kręgu zpch objętych 

preferencjami podatkowymi i zmniejszonym dofinansowaniem zatrudnienia, 

była rezygnacja znaczącej części pracodawców ze statusu zakładu pracy 

chronionej. W latach 2010–2014 status ten utraciło 718 jednostek. Proces 

zmniejszania znaczenia zakładów pracy chronionej na rynku pracy osób 

niepełnosprawnych jest już widoczny od 2000 roku, lecz w latach 2010–

2014 wyraźnie się pogłębił. Zdecydowanie mniejsze korzyści finansowe 

przysługujące zpch obecnie niż w latach 90. XX wieku, skutkują nagminną 

rezygnacją z tego statusu przez pracodawców. Utrzymanie tego statusu staje 

się coraz mniej opłacalne, co rodzi zagrożenie powstania luki na rynku pracy 

dotyczącej miejsc pracy dla osób najciężej kalekich, u których nie stwier-

dzono schorzeń specjalnych.  

W świetle powyższych wyników badań empirycznych, studiów literatu-

rowych i przeprowadzonych analiz zweryfikowano częściowo pozytywnie 

postawioną we wstępie hipotezę badawczą. 
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Summary. This article concerns the consequences of changes in the disabled em-
ployment subsidy in the protected and open labor market in Poland in years 2010–

2014. Introduced in recent years restricting the use of tax credits by sheltered work-

shops and equal financing employment of disabled people with other employers led 

to the resignation of many employers from the status of a protected labor and a re-

duction by the sector of employment for people with disabilities. The granting large 

sums of wage subsidy for disabled workers to the ruling of the special conditions 

resulted in an increased interest of employers such persons with disabilities, both by 

sheltered workshops and by other employers In the years 2010–2014 the employ-
ment of people with special medical conditions increased by almost 70%, and in the 

case of disabled persons in total decreased by 8.5%. This indicates a dependence on 

employment of disabled people on the amounts of subsidies to their employment and 

to a greater extent by employers in the open labor market, than by sheltered work-

shops. 
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Streszczenie. Artykuł dotyczy źródeł finansowania w mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest określenie jakie występują różnice w spo-

sobie finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Bada-

nie wykazało, że wykorzystanie obcych źródeł finansowania rośnie w miarę wzrostu 

wielkości firmy. Taka tendencja jest zgodna z modelami teoretycznymi omówiony-
mi w literaturze przedmiotu oraz badaniami prowadzonymi za granicą. Należy jed-

nak zaznaczyć, że dla wszystkich MSP podstawowym źródłem finansowania są 

środki własne. Podstawową przyczyną niekorzystania z kapitału obcego przez MSP 

jest to, że przedsiębiorstwa te tego nie potrzebują. 

Wprowadzenie 

Przedmiotem artykułu są źródła finansowania w mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstwach
1
 (MSP) w Polsce. Celem artykułu jest określenie 

jakie występują różnice w sposobie finansowania pomiędzy mikro, małymi 

                                                             
1 W artykule pod pojęciem małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) przyjmuje się mikro-
przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa. 
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i średnimi przedsiębiorstwami. Źródłem informacji dla określenia powyż-

szych różnic są wyniki badania MSP przeprowadzonego przez autora artyku-

łu oraz analiza dostępnej literatury.  

Podejście mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł 

finansowania  

Punktem wyjścia dla zobrazowania polityki MSP wobec źródeł finan-

sowania jest określenie cech jakościowych MSP mających duże znaczenie 

przy wyborze sposobu finansowania (Poznańska, Schulte-Zurhausen, 2004; 

Poznańska, 1998; Bławat, 2003; Łuczka, 2001; Piasecki, 1998). Z punktu 

widzenia omawianego tematu główną cechą jest specyficzna gospodarka 

finansowa (Bera, 2012; Grzywacz, Okońska, 2005). Cecha ta wskazuje na 

sposób finansowania bieżącej działalności i rozwoju (Adamek, 2006;  

Bartkowiak, 2009). Określa różnorodne podejście MSP do kapitału własne-

go i obcego, przejawiające się w preferowaniu kapitału własnego oraz nie-

chęci do kapitału obcego. Takie podejście wyjaśnia mentalność kredytowa 

właściciela MSP (Łuczka, 2001). Specyfika gospodarki finansowej MSP 

wskazuje również na utrudniony dostęp tych przedsiębiorstw do kapitału 

obcego (Matejun, 2010; Kołosowska, 2013; Łuczka, 2001; Sołoma, 2004).  

Specyficzne podejście MSP do źródeł finansowania prowadzi do 

ukształtowania się struktury finansowania MSP i hierarchii tych źródeł 

(Łuczka, 2013; Bliski, Stawasz, 2006; Kubiak, 2005; Skowronek-

Mielczarek, 2013) – zależą one od wielu czynników, wśród których przede 

wszystkim należy wyróżnić (Wolański, 2013, s. 57): 

– podejście właściciela MSP do sposobu finansowania wynikające  

z jego cech, zachowania, dążeń, predyspozycji, skłonności do ryzy-

ka, 

– etap rozwoju MSP, w którym aktualnie się znajduje, 

– otoczenie MSP, w szczególności postawę podmiotów dostarczają-

cych kapitał, 

– cechy samego MSP np. wielkość przedsiębiorstwa, branża, poziom 

innowacyjności, poziom konkurencyjności. 

W zakresie hierarchii źródeł finansowania MSP można podać następu-

jące prawidłowości charakterystyczne dla ogółu niewielkich podmiotów 

(Wolański, 2013, s, 57): 

1. MSP przede wszystkim wykorzystują kapitał wewnętrzny, w przypadku 

jego niedoboru sięgają po kapitał zewnętrzny. Sytuacja taka wynika – po 

pierwsze – z negatywnych cech kapitału zewnętrznego dla MSP, np. 

ograniczenie samodzielności, uzależnienie od dawcy kapitału, koszt po-
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zyskania kapitału. Po drugie duże znaczenie ma postawa podmiotu 

udzielającego finansowania, np. brak zaufania, brak pełnych informacji. 

2.  Korzystając z kapitałów obcych, MSP preferują źródła krótkoterminowe 

przed długoterminowymi, wówczas dochodzi do mniejszego uzależnie-

nia od dawcy kapitału. Z kolei dla udzielającego wsparcia istnieje mniej-

sze ryzyko związane z jego przyznaniem (mniejszy wpływ asymetrii in-

formacji). 

3. Korzystając z kapitałów zewnętrznych, jako ostatnie źródło MSP wyko-

rzystują kapitały pozbawiające samodzielności właściciela przedsiębior-

stwa, kiedy udzielający kapitału staje się współwłaścicielem MSP  

w średnim lub znacznym stopniu, np. fundusze venture capital.  

 Wśród czynników wpływających na strukturę finansowania MSP i hie-

rarchię poszczególnych źródeł jest wielkość przedsiębiorstwa. Znaczenie 

wielkości przedsiębiorstwa dla struktury kapitału MSP i hierarchii źródeł 

finansowania, na podstawie badań prowadzonych za granicą i literatury za-

granicznej przedstawiła Teresa Łuczka (2013). Wielkość przedsiębiorstwa 

jako determinanta struktury kapitału ma szczególne znaczenie w małych  

i średnich firmach. W literaturze przedmiotu uważana jest za determinantę 

najważniejszą, ponieważ, najogólniej ujmując, od niej zależą rozmiary kapi-

tału własnego oraz dostęp firmy do kapitału własnego (Łuczka, 2013,  

s. 125). 

Należy zatem uznać za uzasadnione i pożądane prowadzenie badań po-

święconych podejściu MSP do źródeł finansowania, z uwzględnieniem róż-

nic pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

Badanie małych i średnich przedsiębiorstw 

Różnice w sposobie finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami przedstawiono na podstawie badania MSP przeprowa-

dzonego przez autora artykułu. Badanie realizowano techniką wywiadów 

bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) przeprowadzanych  

u respondenta. Badanie zrealizowano na próbie 223 przedsiębiorstw, wśród 

których było 99 mikroprzedsiębiorstw, 70 małych przedsiębiorstw i 54 śred-

nie przedsiębiorstwa. Badanie jest reprezentatywne ze względu na lokaliza-

cję działalności, jak i sektor działalności. Z uwagi na rozmiar badania tere-

nową jego realizację przeprowadziła firma badawcza. Badanie zrealizowano 

w okresie od 10 maja do 10 czerwca 2010 roku. Ze względu na to, że struk-

tura próby nie odzwierciedlała struktury populacji pod względem wielkości 

przedsiębiorstwa, aby umożliwić prezentację wyników i nadać próbie cha-

rakter reprezentatywny, zastosowano procedurę ważenia wyników. 
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Sposób finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

Rozpatrując na poziomie ogólnym korzystanie przez MSP z poszcze-

gólnych źródeł finansowania można określić poziom ich zadłużenia i zbadać 

różnice pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Badając ten 

poziom zadłużenia, określono istotne statystycznie różnice wielkości zadłu-

żenia pomiędzy grupami przedsiębiorstw na podstawie testu istotności  

Z, przy poziomie istotności równym 0,05
2
. Wyniki badania zaprezentowano 

w poniższej tabeli (różnice istotne statystycznie wyróżniono szarym kolo-

rem). 

Tabela 1 

Poziom zadłużenia w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach  

n = 223 (w %) 

 Korzysta regularnie 

mikro małe średnie 

w ogóle nie jest zadłużone 39,3 21,5 20,3 

do 3% przychodów rocznych 7,9 18,4 12,6 

4–7% przychodów rocznych 10,5 12,3 16,5 

8–10% przychodów rocznych 7,4 10,5 6,8 

10–20% przychodów rocznych 3,7 6,1 6,3 

powyżej 20% przychodów rocznych 2,7 2,8 9,9 

trudno powiedzieć 5,5 5,7 5,9 

odmowa odpowiedzi 23,0 22,6 21,8 

Źródło: opracowanie własne.  

Najmniej zadłużone są mikroprzedsiębiorstwa. Odsetek firm mikro, 

które nie są w ogóle zadłużone jest istotnie wyższy niż procent wskazań dla 

tej odpowiedzi w firmach małych i średnich.  

Podkreślić również należy, że najbardziej zadłużone są przedsiębior-

stwa średnie. Odsetek tych przedsiębiorstw z zadłużeniem powyżej 20% 

przychodów rocznych jest zdecydowanie wyższy niż firm mikro i małych. 

W celu dalszego określenia różnic w sposobie finansowania pomiędzy 

mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami zostanie zbadana częstotli-

wość korzystania przez te grupy przedsiębiorstw z poszczególnych źródeł. 

Badając tę częstotliwość również określono istotne statystycznie różnice, co 

do częstotliwości korzystania z poszczególnych źródeł pomiędzy grupami 

przedsiębiorstw na podstawie testu istotności Z, przy poziomie istotności 

                                                             
2 Test proporcji Z – test istotności różnic między grupami, stosowany przy porównywaniu 
frakcji (udziałów) podczas badania różnic między grupami (np. pod względem wielkości 
przedsiębiorstwa). 
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równym 0,05. Wyniki badania zaprezentowano w tabeli 2 (różnice istotne 

statystycznie wyróżniono szarym kolorem). 

Tabela 2 

Częstotliwość korzystania ze źródeł finansowania przez mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa; n = 223 (w %) 

 
korzysta regularnie 

korzysta  
sporadycznie 

w ogóle nie  
korzysta 

mikro małe średnie mikro małe średnie mikro małe średnie 

środki własne 73,1 70,9 63,8 23,4 23,0 24,4 3,5 6,1 11,8 

kredyt bankowy 13,1 24,5 36,6 39,7 49,4 35,4 47,3 26,1 28,0 

leasing 4,9 20,2 35,6 29,9 31,5 36,5 65,1 48,3 27,8 

dotacje z Unii Europej-
skiej 

1,7 4,3 5,6 8,6 5,8 22,8 89,9 89,9 71,6 

dotacje z budżetu pań-
stwa 

1,3 2,2 11,5 6,8 9,5 12,2 91,9 88,4 76,3 

faktoring  0,9 0,0 7,5 1,2 3,0 9,6 97,9 97,0 82,9 

pożyczki z funduszy 
pożyczkowych 

0,0 0,0 1,2 7,0 8,8 12,7 93,0 91,2 86,1 

poręczenia z funduszy 

poręczeniowych 
0,0 0,0 0,0 3,8 4,6 10,0 96,2 95,4 90,0 

emisje akcji lub obligacji 0,0 0,0 0,0 2,6 3,0 4,0 97,4 97,0 96,0 

środki z funduszy ventu-
re capital 

0,0 0,0 0,0 1,2 0,9 2,7 98,8 99,1 97,3 

inne 0,0 2,1 4,3 4,0 1,6 0,0 96,0 96,3 95,7 

Źródło: opracowanie własne.  

Analiza danych w powyższej tabeli prowadzi do następujących wnio-

sków. 

1. Głównym źródłem finansowania działalności wśród wszystkich bada-

nych grup przedsiębiorstw są środki własne – niemalże wszystkie MSP  

z nich korzystają. Wykorzystanie źródeł obcych jest znacząco niższe. 

2. Wykorzystanie źródeł obcych rośnie w miarę wzrostu wielkości firmy. 

Zależność taka występuje w przypadku każdego badanego źródła finan-

sowania. Należy jednak zaznaczyć, że największe różnice występują  

w przypadku leasingu. 

3. Największe różnice wykorzystania źródeł obcych występują w przypad-

ku przedsiębiorstw średniej wielkości w odniesieniu do pozostałych grup 

podmiotów. Przedsiębiorstwa te zdecydowanie wyróżniają się najszer-

szym wykorzystaniem tych źródeł, w szczególności przy leasingu, dota-

cjach i faktoringu. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na istotne statystycznie różni-

ce częstotliwości korzystania z następujących źródeł: 
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– mikroprzedsiębiorstwa rzadziej korzystają z kredytów niż małe fir-

my; rzadziej korzystają z dotacji unijnych i dotacji budżetowych, le-

asingu i faktoringu niż średnie firmy, 

– małe firmy rzadziej korzystają z dotacji unijnych i faktoringu niż 

średnie firmy; częściej korzystają z leasingu niż mikro firmy, 

– średnie firmy częściej korzystają z kredytów, dotacji budżetowych  

i dotacji unijnych, leasingu, faktoringu niż mikro firmy; częściej ko-

rzystają z dotacji unijnych niż małe firmy. 

Ważne informacje uzyskuje się badając sposób finansowania w przy-

padku braku płynności – wyniki badania zaprezentowano w poniższej tabeli 

(różnice istotne statystycznie wyróżniono szarym kolorem). 

Tabela 3 

Częstotliwość korzystania ze źródeł finansowania przez mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa w celu poprawy płynności; n = 223 (w %) 

 Korzysta regularnie Korzysta sporadycz-
nie 

W ogóle nie korzysta 

mikro małe średnie mikro małe średnie mikro małe średnie 

Kredyt w rachunku 
bieżącym 

23,2 30,0 29,6 24,9 30,2 36,3 51,9 39,8 34,1 

Linia kredytowa 0,7 6,6 5,4 11,8 23,8 41,7 87,6 69,7 52,8 

Czasowe wstrzy-
manie płatności 

0,0 5,7 4,0 26,0 25,6 34,2 74,0 68,7 61,8 

Pomoc finansowa 
od rodziny (znajo-
mych) 

2,8 0,0 0,0 12,9 7,4 13,7 84,2 92,6 86,3 

Wykorzystanie 

środków właścicieli 
23,6 30,6 16,2 33,0 28,1 34,5 43,4 41,3 49,3 

Inne 1,1 2,1 1,6 4,6 1,6 8,3 94,2 96,2 90,1 

Źródło: opracowanie własne.  

Przy braku płynności najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa sięga-

ją po środki właścicieli a relatywnie najrzadziej wykorzystują pomoc finan-

sową od rodziny czy znajomych. Z linii kredytowej istotnie częściej korzy-

stają małe i średnie podmioty niż firmy mikro. 

Ostatnie poruszone informacje, które przyczynią się do określenia róż-

nic w sposobie finansowania pomiędzy poszczególnymi grupami przedsię-

biorstw dotyczą przyczyn niekorzystania z danych źródeł. Wyniki badania 

zaprezentowano w tabeli 4 (różnice istotne statystycznie wyróżniono szarym 

kolorem). 
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Tabela 4 

Odsetek przedsiębiorstw, które nie korzystają z danego źródła finansowania;  

n – zależne od danego źródła finansowania (w %) 

 
Nie ma takiej potrzeby Zbyt wysokie koszty 

Niechęć do  
korzystania 

mikro małe średnie mikro małe średnie mikro małe średnie 

Kredyt banko-
wy 

66,8 77,1 84,8 37,8 7,6 62,3 19,5 19,3 0,0 

Leasing 86,0 83,2 79,0 9,1 11,2 16,0 6,6 3,3 12,1 

Dotacje z Unii 
Europejskiej 

40,1 40,5 39,5 – – – – – – 

Dotacje z bu-
dżetu państwa 

59,8 49,7 57,9 – – – – – – 

Faktoring  84,6 84,9 80,4 1,5 6,2 3,2 – – – 

Pożyczki z 
funduszy po-
życzkowych 

69,8 70,6 70,2 10,8 16,6 16,3 19,3 4,6 13,3 

Poręczenia z 
funduszy porę-
czeniowych 

73,4 71,2 70,1 14,0 2,7 10,9 – – – 

Emisje akcji lub 
obligacji 

77,9 83,3 70,3 5,6 2,5 17,3 – – – 

Środki z fundu-
szy venture 
capital 

70,8 64,1 63,5 5,9 2,5 10,1 3,5 5,8 2,9 

Kredyt banko-

wy 
– – – 15,0 3,4 18,9 1,2 3,5 0,0 

Leasing 5,9 13,5 8,4 2,0 9,5 0,0 0,0 4,6 0,0 

Dotacje z Unii 
Europejskiej 

5,9 13,4 13,6 58,2 64,8 40,7 13,1 17,9 14,6 

Dotacje z bu-
dżetu państwa 

21,1 14,7 13,4 31,7 36,3 30,6 6,6 16,0 9,7 

Faktoring  10,8 10,4 11,9 3,3 6,5 8,8 1,6 0,0 0,0 

Pożyczki z 
funduszy po-
życzkowych 

7,5 4,4 6,3 5,5 11,0 5,6 3,4 1,0 0,0 

Poręczenia z 
funduszy porę-
czeniowych 

5,9 8,3 5,7 5,6 10,1 15,9 3,5 5,6 3,7 

emisje akcji lub 
obligacji 

8,2 8,2 11,8 19,2 7,6 14,1 1,3 4,3 1,6 

Środki z fundu-
szy venture 
capital 

23,8 21,1 21,6 4,7 6,7 7,2 0,0 1,0 1,2 

Źródło: opracowanie własne.  

Analiza danych w powyższej tabeli prowadzi do następujących wnio-

sków.
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1. Brak potrzeby to podstawowa przyczyna niekorzystania z kapitałów 

obcych – można uznać, że nie występują różnice pomiędzy poszczegól-

nymi grupami przedsiębiorstw. Wśród pozostałych przyczyn, które mają 

największe znaczenie, należy wyróżnić brak wiedzy na temat danego 

źródła, skomplikowane procedury jego uzyskania, wysokie koszty wy-

korzystania danego źródła. 

2. Zbyt wysokie koszty pozyskania źródła są relatywnie największą prze-

szkodą dla przedsiębiorstw średniej wielkości. 

3. W przypadku dotacji relatywnie dużo większe znaczenie mają wymogi 

formalne, skomplikowana procedura ich pozyskania. 

4. Wśród podanych przyczyn nie występuje brak możliwości uzyskania 

danego źródła. Oznacza to, że dla wszystkich grup przedsiębiorstw ma 

ona nieistotne znaczenie. 

Należy zwrócić uwagę na istotne statystycznie różnice co do przyczyn 

niekorzystania z następujących źródeł: 

– małe firmy relatywnie rzadziej wymieniały wysokie koszty kredytu 

niż średnie firmy, 

– istotne statystycznie różnice między firmami mikro i małymi doty-

czą kosztów poręczenia – mikrofirmy relatywnie częściej wymienia-

ły ten powód, 

– niechęć do korzystania z pożyczek ma dużo większe znaczenie  

w mikroprzedsiębiorstwach niż w przedsiębiorstwach małych. 

Podsumowując tę część analizy, należy stwierdzić, że wśród przyczyn 

niekorzystania ze źródeł finansowania różnice pomiędzy mikro, małymi  

i średnimi przedsiębiorstwami są niewielkie oraz brakuje w nich prawidło-

wości. 

Podsumowanie 

Dokonana analiza pozwala na przedstawienie następujących prawidło-

wości dotyczących różnic w sposobie finansowania pomiędzy mikro, mały-

mi i średnimi przedsiębiorstwami. 

1. Wykorzystanie obcych źródeł finansowania rośnie w miarę wzrostu 

wielkości firmy. Taka tendencja jest zgodna z modelami teoretycznymi 

omówionymi w literaturze przedmiotu oraz badaniami prowadzonymi za 

granicą. Należy jednak zaznaczyć, że dla wszystkich MSP podstawo-

wym źródłem finansowania są środki własne. Ponadto wśród ogółu MSP 

znacznie szerszym wykorzystaniem źródeł obcych charakteryzują się 

średnie przedsiębiorstwa.  

2. Podstawową przyczyną niekorzystania z kapitału obcego przez MSP jest 

to, że przedsiębiorstwa te tego nie potrzebują. Zbyt wysokie koszty po-
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zyskania źródła są relatywnie największą przeszkodą dla przedsiębiorstw 

średniej wielkości. Wśród przyczyn niekorzystania przedsiębiorstwa nie 

wymieniają braku możliwości uzyskania danego źródła. 
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Summary. The article discusses the problem of the funding sources in micro, small 

and medium enterprises. The purpose of this article is to determine what are the 
differences in the method of financing between micro, small and medium enterpris-

es. The study showed that the use of foreign sources of financing grows with in-

creasing size of the company. This trend is consistent with theoretical models dis-

cussed in the literature and research carried out abroad. It should be noted, however, 

that for all SMEs main source of financing are own funds. For all SMEs lack of need 

is the basic reason for not using foreign capital.  
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