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Wstęp 

Rola i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest podkreślana nie tylko w 

kategoriach ekonomicznych, lecz także politycznych i społecznych. Wskazywane jest 

znaczenie wyższej efektywności gospodarczej, dynamizacji rozwoju, stabilizacji gospodarki 

czy osłabianie tempa bezrobocia. Natomiast znaczącym problemem i dylematem w każdej 

prowadzonej działalności, zarówno małej jak i dużej, jest kwestia finansowania działalności i 

jej rozwoju. Od wykorzystywanych w działalności poszczególnych wewnętrznych i 

zewnętrznych źródeł finansowania zależy udział na rynku, pozyskiwanie nowych klientów, a 

także zwiększanie zdolności produkcyjnych. W Polsce mali i średni przedsiębiorcy mają 

szeroki dostęp do różnych form finansowania działalności gospodarczej. Są one jednak często 

związane z konkretnymi wymaganiami oraz przedsiębiorca oprócz ich zalet, musi wziąć pod 

uwagę ich wady, a także rozważyć alternatywne sposoby finansowania.  

Celem niniejszej pracy jest omówienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

poszczególnych źródeł finansowania kapitałem własnym oraz obcym, a także przedstawienie 

wyników badań odnośnie finansowania działalności gospodarczych przez przedsiębiorców z 

miasta Dębica.  

Rozdział pierwszy został poświęcony istocie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

a w tym ich charakterystyce i znaczeniu dla rozwoju Polski. Ponadto przedstawione zostały 

klasyfikacje przedsiębiorstw. 

Rozdział drugi dotyczy tematu finansowania kapitałem własnym. Przedstawione 

zostały informacje na temat publicznej emisji akcji, kapitałów wysokiego ryzyka, a także 

odpisów amortyzacyjnych i zysku netto. 

W rozdziale trzecim zostały omówione zewnętrzne źródła finansowania. Rozdział 

poświęcony został na omówienie kredytu bankowego i kupieckiego, factoringu, leasingu, 

franczyzy, a także pomocy publicznej w postaci dotacji i subwencji. 

Czwarty, ostatni rozdział, przedstawia informacje o sposobie przeprowadzonej ankiety 

na temat źródeł finansowania w działalności gospodarczej wśród dębickich przedsiębiorców. 

Znaczna część rozdziału zawiera przedstawienie wyników przeprowadzonego badania.  

Przy pisaniu pracy została wykorzystana literatura z zakresu rachunkowości, finansów 

przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości. Niezbędne było również korzystanie z Ustawy o 

swobodzie gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Załącznika do 

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz danych z  

przeprowadzonej ankiety. 
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Rozdział I. Istota sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

 

1.1. Definicja i klasyfikacja przedsiębiorstw 

 

Obowiązujący w Polsce akt prawny, jakim jest ustawa o swobodzie działalności 

gospodarczej, określa pojęcie działalności gospodarczej jako zarobkową działalność 

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także jako poszukiwanie, rozpoznawanie i 

wydobywanie kopalin ze złóż oraz jako działalność zawodową, wykonywaną w sposób 

zorganizowany i ciągły1. 

Powołując się na kodeks cywilny, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół 

składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności 

gospodarczej. Na przedsiębiorstwo składają się: nazwa, własność ruchomości lub 

nieruchomości, prawa, które wynikają z umowy dzierżawy lub najmu, księgi i dokumenty 

związane z wykonywaniem zadań przedsiębiorstwa, wszelkie koncesje, zezwolenia i licencje, 

a także majątkowe prawa autorskie2. 

Literatura przedmiotu udostępnia wielu definicji przedsiębiorstwa, ze względu na fakt, 

że jest ono obiektem zainteresowania licznych dziedzin nauki . Jedna z definicji, która najlepiej 

oddaje ideę przedsiębiorstwa przedstawia je jako jednostkę prowadzącą (zmotywowaną 

uzyskaniem przyszłych korzyści majątkowych)działalność gospodarczą, która zaspokaja 

potrzeby osób trzecich w zakresie produktów lub usług i jest prowadzona na ryzyko 

właściciela3. Wyjaśnienie to podkreśla cel pomnażania kapitału przez jednostkę oraz jego 

produkcyjny charakter. Istota oraz charakter przedsiębiorstwa określone są przez jego cechy tj.: 

 zarządzanie jednostką gospodarczą z celem zarobkowym, 

 nastawienie na długotrwałą działalność, 

 prowadzenie działalności w imieniu, na ryzyko oraz na rachunek przedsiębiorcy, 

 odrębność prawną, 

 jednolite kierownictwo oraz odrębną organizację, 

 samodzielność ekonomiczną, techniczno-produkcyjną i terytorialną. 

                                                 
1
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807, art. 2, stan 

prawny na 05.08.2016r. 
2
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93, art. 55, stan prawny na 

05.08.2016r. 
3 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, TNOiK, Toruń 2002, s.43. 
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Ze względu na panujące współczesne warunki działania przedsiębiorstw, występuje 

wiele ograniczeń w odniesieniu do wymienionych cech. Między innymi dotyczy to odrębności 

techniczno-produkcyjnej, która ma o wiele mniejsze znaczenie ze względu na sieciowy 

charakter funkcjonowania przedsiębiorstw. Samodzielność gospodarcza również nie może być 

traktowana w sposób absolutny z powodu rozwiniętego finansowania kapitałem obcym, 

akcjonariatu oraz usług leasingowych4. Ryzyko działalności gospodarczej rozumiane jest 

szerzej, wykraczając poza właścicieli przedsiębiorstwa, nawiązując również do podmiotów 

powiązanych z jego działalnością5.  

Pojęcie przedsiębiorstwa może być określone w trzech wymiarach6: 

 wymiarze czynnościowym, który wskazuje na prowadzenie działalności przez 

przedsiębiorcę, 

 wymiarze rzeczowym, który wskazuje na kapitał jednostki,  

 wymiarze podmiotowym, podkreślającym osobę przedsiębiorcy i jego obowiązki.  

Oprócz wymiarów przedsiębiorstwa, warto zwrócić również uwagę na modele, które 

odzwierciedlają różne spojrzenia na jednostkę gospodarczą. Każdy z nich jest uzupełnieniem 

obrazu przedsiębiorstwa, zawiera inny aspekt funkcjonowania działalności gospodarczej, przy 

jednoczesnym nakładaniu się na siebie. Modele przedsiębiorstwa to: 

 inwestycyjny, 

 księgowy, 

 zbiór kontaktów. 

Pierwszy model to model inwestycyjny, który określa podstawowe spojrzenie na 

przedsiębiorstwo. Inwestorzy w zamian za udziały w jednostce, dostarczają funduszy na 

prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo odpowiednio gospodaruje 

zgromadzonymi funduszami, co zapewnia wynagrodzenie dla inwestorów. 

Poprzez spojrzenie operacyjne oraz bilansowy obraz przedsiębiorstwa, model księgowy 

precyzuje model inwestycyjny. Dokonywane przez jednostkę inwestycje ujmowane są w jej 

aktywach, natomiast źródła ich finansowania przedstawiane są w jej pasywach. Model ten 

prezentuje całościowo zasadnicze elementy działalności, jednak opiera się na perspektywie ex 

post. 

                                                 
4 J. Różański, J. Sokołowski, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem- wybrane zagadnienia, Społeczna 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2010, s. 28. 
5 J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 

54. 
6 J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002, s. 15.  
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Ostatnim modelem jest model przedsiębiorstwa jako zbiór kontaktów, który stanowi 

rozwinięcie modelu inwestycyjnego. Przedsiębiorstwo jest tu postrzegane poprzez sieć, 

powiązania z innymi uczestnikami rynku. Jest on nieodłączny z koncepcją społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstwa, która propaguje uwzględnianie oczekiwań interesariuszy, 

a więc wszystkich jednostek bądź ich grup, które są pod wpływem jednostki bądź mogą 

wywierać na nią wpływ poprzez swoją działalność. Za interesariuszy przedsiębiorstwa można 

uznać jej zarząd i pracowników, dostawców, konkurentów, klientów a także społeczność 

lokalną7. 

 Niejednokrotnie stosowanym synonimem przedsiębiorstwa jest pojęcie firmy- jest to 

nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. W wielu przypadkach 

firma to podstawowa wartość materialna, na którą składa się ugruntowana pozycja na rynku. 

Zdarza się, że firma jest trwalszym elementem w porównaniu do przedsiębiorcy czy samego 

przedsiębiorstwa. Z powodu trwałości firmy w postaci niematerialnego elementu 

charakteryzującego przedsiębiorstwo, a także jego produkty czy usługi, często występuje 

wyodrębnienie stworzonej firmy oraz jej właściciela. Stosowanie tych pojęć zamiennie 

uznawane jest za błąd w teoretycznym i praktycznym ujęciu8. 

W każdej gospodarce występuje zróżnicowanie przedsiębiorstw, które z biegiem czasu  

jest coraz większe. Z tego względu niezbędny jest ich podział, m.in. z powodu odrębnych 

rozwiązań dla problemów związanych z ich zarządzaniem9. 

Pierwszą możliwą klasyfikacją jest podział ze względu na formę własności. Dla 

gospodarek rynkowych charakterystycznym zjawiskiem jest przenikanie się form własności z 

formami prawnoorganizacyjnymi. Forma prawna jest podstawą tworzenia i organizowania 

jednostki, a także prowadzenia przez nią działalności; określa wymagania odnośnie jej 

założenia, odpowiedzialność i strukturę władzy oraz chroni interes uczestników rynku10. W 

ramach tej klasyfikacji wyróżnić można11: 

 przedsiębiorstwo państwowe, 

 jednoosobowe spółki skarbu państwa, 

                                                 
7 M. Gorczyńska, M. Wieczorek-Kosmala, K. Znaniecka, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 14. 
8 J. Różański, J. Sokołowski, op. cit., s. 30. 
9 J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 

88.  
10 K. Guzera, J. Mierzejewska- Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, s. 

29-30.  
11 J. Różański, J. Sokołowski, op. cit., s. 33. 
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 przedsiębiorstwo spółdzielcze, 

 przedsiębiorstwo spółek, 

 przedsiębiorstwo jednego właściciela, 

 przedsiębiorstwo komunalne. 

Zasady zakładania i prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo- państwowe, 

którego wyłącznym właścicielem jest Skarb Państwa, zawarte są w Ustawie z dnia 25 września 

1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. 1981 nr 24 poz. 122) oraz w Ustawie z dnia 

31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 1989 nr 3 

poz. 10). Ich organami założycielskimi mogą być banki państwowe a także terenowe, centralne 

lub naczelne organy jednostki administracji państwowej. Po wpisie do Krajowego Rejestru 

Sądowego we właściwym sądzie gospodarczym, jednostka nabywa osobowość prawną, co 

wiąże się z możliwością zaciągania zobowiązań, kierowaniem się własnym interesem oraz 

podejmowaniem własnych decyzji. Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, powołany przez 

rade pracowniczą spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, występuje jako organ 

zarządzający jednostką oraz reprezentuje ją wobec instytucji, władz oraz urzędów. 

Przedsiębiorstwo państwowe charakteryzuje się samodzielnością, gdyż niezależnie podejmuje 

decyzje odnośnie sprzedaży i produkcji. Ponadto jest jednostką samofinansującą, a więc w 

ramach prowadzonej działalności koszty pokrywane są przez przychody oraz wypracowany 

zysk. Przedsiębiorstwo państwowe charakteryzuje się również samorządnością, ze względu na 

zarządzanie jednostką przez delegatów12. 

W efekcie transformacji gospodarki Polski i tworzenia gospodarki rynkowej, 

charakteryzującej się własnością prywatną zasobów ekonomicznych, przedsiębiorstwa 

państwowe poddawane są procesowi prywatyzacji13. Aktem prawnym, określającym 

przekształcenia własnościowe jest między innymi Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o 

komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych(Dz. U. 1996 nr 118 poz. 561). W 

ramach prywatyzacji można wyróżnić jej dwie metody: pośrednią oraz bezpośrednią. Metoda 

pośrednia nazywana jest również prywatyzacją wielką lub kapitałową. W jej efekcie 

przedsiębiorstwo państwowe przekształcane jest w jednoosobową spółkę skarbu państwa. 

Nazwa prywatyzacji pośredniej odnosi się do jej dwóch etapów; pierwszego, jako 

przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę oraz drugiego w postaci udostępniania akcji bądź 

udziałów. Organ założycielski oraz organy przedsiębiorstwa inicjują jego prywatyzację, 

                                                 
12 K. Guzera, J. Mierzejewska- Majcherek, op. cit., s. 59. 
13Ibidem, s. 60. 
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natomiast Ustawa upoważnia ministra przekształceń własnościowych do jego transformacji. Po 

prywatyzacji działalność przedsiębiorstwa pozostaje bez zmian, modyfikacji podlega formuła 

organizacyjno-prawna, tj. podporządkowanie prawne (przedsiębiorstwo podlega Kodeksowi 

handlowemu). Drugi etap prywatyzacji pośredniej może przybrać formę przetargu, oferty 

publicznej czy rokowań, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Metoda 

bezpośrednia polega na zlikwidowaniu przedsiębiorstwa państwowego, a następnie 

rozpoczęciu działalności nowego podmiotu gospodarczego na bazie jego aktywów14. 

Spółdzielnie to dobrowolne zrzeszenie osób, których skład, jak również fundusz 

udziałowy, może ulec zmianie. Przedsiębiorstwo spółdzielcze prowadzi wspólną działalność 

gospodarczą w interesie swoich członków. Istotą spółdzielni jest jej zrzeszeniowy charakter, jej 

nadrzędną funkcję stanowią działacze. Z definicji przedsiębiorstwa spółdzielczego wynika jej 

cel, jakim jest maksymalizacja korzyści członków. Jednostki te charakteryzują się 

dobrowolnością wstąpienia i wystąpienia oraz jednakowym prawem każdego z uczestników. 

Spółdzielnia powstaje poprzez założenie przez członków oraz wpisanie do rejestru 

prowadzonego przez odpowiedni sąd rejonowy. W skład samorządu spółdzielni zaliczamy jej 

zarząd, radę nadzorczą oraz najważniejszy organ zajmujący się najistotniejszymi sprawami 

spółdzielni- walne zgromadzenie. Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa spółdzielczego 

bazuje na zasadach rachunku ekonomicznego przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści jego 

członkom. Nadwyżka bilansowa, którą stanowi zysk pomniejszony o obowiązkowe odpisy, na 

podstawie uchwały walnego zgromadzenia podlega podziałowi. Straty bilansowe pokrywane 

są z funduszu bilansowego, a w przypadku, gdy przekraczają jego wartość, pokrycie następuje 

z funduszy udziałowych bądź innych funduszy własnych. Nie występują ograniczenia odnośnie 

członkostwa spółdzielni, wstąpić może każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do 

czynności prawnych. W świetle prawa, członkowie posiadają prawa organizacyjne w postaci 

udziału w ogólnej działalności przedsiębiorstwa, a także prawa majątkowe, tj. korzystanie ze 

świadczeń, uczestnictwo w podziale nadwyżki jednostki15. 

Wśród spółek należy dokonać rozróżnienia ich na spółki osobowe i kapitałowe. Do 

spółek osobowych zaliczamy spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe oraz 

komandytowo-akcyjne. Charakteryzują się one brakiem osobowości prawnej, z wyjątkiem 

spółki cywilnej. Często nazywane są ułomnymi osobami prawnymi ze względu na niepełną 

                                                 
14 A. Dowżycki, H. Sobolewski, W. Tłuchowski, Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 18. 
15 A. Kożuch, A. Dyhdalewicz, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003, s. 51-54. 
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osobowość prawną, która pozwala im na uczestniczeniu w obrocie gospodarczym, jako 

niezależne jednostki.  

Pierwsza z wymienionych spółek– cywilna, to umowa osób fizycznych, które 

zobowiązują się do dokładania wszelkich starań do osiągnięcia celu gospodarczego. Spółka ta 

zwykle tworzona jest przez niedużą ilość osób, które wzajemnie sobie ufają. Jest to niezbędne 

ze względu na solidarną odpowiedzialność całym prywatnym majątkiem każdego ze 

wspólników za zobowiązania spółki. Majątek wniesiony przez każdego z nich do spółki do 

prowadzenia działalności gospodarczej stanowi wspólny majątek wszystkich wspólników. 

Spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej, a więc w obrocie występują wspólnicy zamiast 

spółki. W wyniku tego, gdy działalność zostaje rejestrowana w gminnej ewidencji, rejestrowani 

są wspólnicy, którzy są osobami fizycznymi, a nie sama spółka16. Zwykle wykorzystywana jest 

do prowadzenia działalności na niewielką skalę, gdyż przy osiągnięciu obrotów na poziomie 

800 000 € należy przekształcić ją w spółkę jawną17.  

Do założenia spółki jawnej nie jest wymagany określony kapitał założycielski. Spółka 

prowadzona jest przez wspólników w ich własnym imieniu i odpowiadają oni za jej 

zobowiązania całym majątkiem jednostki oraz osobistym, a także każdy z nich bierze udział w 

zyskach i stratach przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju i wysokości wkładu18. Wspólnik, 

który przystępuje do spółki w czasie trwania jej działalności gospodarczej, odpowiada także za 

zobowiązania przedsiębiorstwa, które powstały przed jego włączeniem. Egzekucja z majątku 

wspólnika rozpoczyna się, gdy egzekucja z majątku jednostki jest bezskuteczna. Spółka jawna 

tworzona jest poprzez umowę zawartą na piśmie, w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. Sprawy spółki prowadzone są przez wszystkich wspólników, przez co nie 

występują w niej władze i jej organy. Z tytułu udziału, uczestnicy spółki biorą udział w podziale 

zysku, otrzymują odsetki od udziału oraz mogą żądać zwrócenia wydatków związanych ze 

sprawami spółki. Cechą charakterystyczną spółki jawnej jest nazwa, w której po wymienieniu 

wszystkich wspólników niezbędne jest zaznaczenie, że jest to spółka. W spółce jawnej 

konieczna jest lojalność, a więc powstrzymywanie się przez wspólników do dokonywania 

wszelkich działań sprzecznych z jej interesami19.  

                                                 
16 N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, M. Ambroziak, Podstawy funkcjonowania 

przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, 

s. 50.  
17

Art. 26, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037), stan 

prawny na 05.08.2016r. 
18 J. Korba, Z. Smutek, Podstawy przedsiębiorczości, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2012,  

s. 194. 
19 A. Kożuch, A. Dyhdalewicz, op. cit., s. 42-43. 
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Kolejnym przykładem spółki osobowej jest spółka partnerska. Tworzona jest ona przez 

wspólników, którzy chcą wykonywać wolny zawód pod własną firmą. Partnerzy w spółce to 

wyłącznie osoby, które są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, które określone są 

Kodeksie spółek handlowych, i są to m.in. lekarze, biegli rewidenci, notariusze czy adwokaci20. 

Uprawnienie do wykonywania wolnego zawodu wynika z ustaw, które stanowią podstawy 

prawne dla konkretnej grupy zawodowej, np. w przypadku biegłego rewidenta jest to ustawa o 

biegłych rewidentach. W przypadku zawodów doradczych występują ograniczenia co do 

łączenia się wspólników, mianowicie łączenia osób, które wykonują wolny zawód muszą 

dotyczyć tej samej dziedziny, a więc partnerami mogą być np. jedynie biegli rewidenci. Firma 

spółki partnerskiej powinna posiadać nazwisko co najmniej jednego ze wspólników oraz 

wyrażenia „spółka partnerska” bądź „i partnerzy”, a także wskazania wolnego zawodu, który 

jest wykonywany w spółce. Umowa spółki zawierana jest w formie pisemnej, jako akt 

notarialny21. Zaletą spółki partnerskiej jest ograniczenie odpowiedzialności partnerów do 

ogólnych spraw działalności gospodarczej. Wspólnicy nie odpowiadają za roszczenia 

skierowane do konkretnej osoby wykonującej wolny zawód w spółce22. 

Spółka komandytowa posiada wiele podobieństw do spółki jawnej, ale tak jak w spółce 

partnerskiej, występują ograniczenia co do odpowiedzialności poszczególnych wspólników za 

zobowiązania jednostki. Wśród wspólników spółki komandytowej wyróżniamy 

komplementariuszy i komandytariuszy. Wymogiem spółki komandytowej jest występowanie 

co najmniej jednego komplementariusza. Komplementariusze za zobowiązania spółki 

odpowiadają subsydiarnie całym swoim majątkiem, podobnie jak w spółce jawnej. 

Komandytariusze natomiast odpowiadają za zobowiązania do ograniczonej kwoty, tzw. sumy 

komandytowej. Przy tworzeniu spółki sporządzana jest umowa, która z góry określa wysokość 

sumy komandytowej. Ze względu na mniejszą odpowiedzialność osobistą każdego 

komandytariusza, również ich uprawnienia są ograniczone. Ma to odzwierciedlenie w 

wyłącznym zarządzaniu spółki przez komplementariuszy23. Spółka ta jest popularna w 

przypadku przedsiębiorstw z dużym kapitałem, gdy wspólnicy nie chcą narażać majątku 

osobistego24. 

                                                 
20

Art. 88, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037), stan 

prawny na 05.08.2016r. 
21 K. Guzera, J. Mierzejewska- Majcherek, op. cit., s. 42-43. 
22 N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, M. Ambroziak, op.cit., s. 52-53. 
23Ibidem, s. 53. 
24 J. Korba, Z. Smutek, op. cit., s. 194. 



11 

 

Spółki komandytowo-akcyjne charakteryzują się połączeniem elementów spółki 

komandytowej oraz akcyjnej. Pierwsi wspólnicy -komplementariusze- odpowiadają za 

zobowiązania spółki całym własnym majątkiem, prowadzą jej działalność oraz są jej 

przedstawicielami na zewnątrz.25Akcjonariusze wnoszą kapitał i ponoszą odpowiedzialność 

ograniczoną do jego wysokości. Posiadają oni prawo do dywidendy, jednak nie mają pełnej 

decyzyjności odnośnie uchwał walnego zgromadzenia wspólników. Rozwiązanie to 

zabezpiecza spółkę przed wrogimi przejęciami. Właściciele spółki mogą uczestniczyć w 

obrocie publicznym, a więc mają prawo do wprowadzania akcji spółki na giełdę papierów 

wartościowych26.  Spółka ta została stworzona dla przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji na 

rynku jednak bez wystarczających środków na zwiększenie prowadzonej działalności. Emisja 

akcji umożliwia osiągniecie środków na finansowanie, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli 

nad spółką27.  

Drugim rodzajem spółek są spółki kapitałowe. Spółki kapitałowe posiadają majątek, 

który jest wnoszony przez wspólników, którym odpowiadają za swoje zobowiązania. 

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania jednostki jest praktycznie wyłączona, co jest 

przewagą nad spółkami osobowymi. Nawet jedna osoba może założyć spółkę kapitałową, bez 

znaczenia czy jest to osoba prawna czy fizyczna. Wśród spółek kapitałowych można wyróżnić 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być tworzona w każdym celu, który 

jest prawnie dopuszczalny28.  Jest to forma popularna dla małych i średnich przedsiębiorstw z 

powodu niewielkiej ilości wspólników. Kapitał zakładowy spółki, który wynosi co najmniej 

5000zł, przez cały okres trwania działalności jest w posiadaniu spółki i nie może być 

wykorzystany do zaspokajania jej jakichkolwiek potrzeb. Wynika to z faktu, że jest on 

funduszem, gwarancją wypłacalności i stanowi podstawę uzyskania kredytu. W celu założenia 

spółki należy zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego, zebrać kapitał zakładowy, ustanowić 

władze spółki oraz uzyskać wpis do rejestru handlowego, od którego uzyskuje ona osobowość 

prawną. Do organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się zgromadzenie 

wspólników, radę nadzorczą oraz zarząd. Za sprawą zgromadzenia wspólników podejmowane 

                                                 
25 J. Bieniak, M. Bieniak, Spółka komandytowo- akcyjna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 32. 
26 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 108.  
27 N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, M. Ambroziak, op. cit., s. 53-54. 
28

Art. 151, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037), stan 

prawny na 05.08.2016r. 
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są uchwały odnośnie najistotniejszych spraw spółki. Zapadają one na zasadzie zwykłej 

większości głosów, a wspólnicy posiadają liczbę głosów zależną od wniesionych wkładów. 

Rada nadzorcza kontroluje działalność jednostki we wszystkich dziedzinach jej 

funkcjonowania. Zajmuje się ona m.in. oceną sprawozdań finansowych ze stanem faktycznym, 

składa walnemu zgromadzeniu sprawozdanie z wynikiem oceny. Zarząd spółki kieruje 

działalnością i reprezentuje spółkę na zewnątrz. Każdy członek zarządu ponosi solidarną 

odpowiedzialność majątkową za wszystkie szkody, które zostały wyrządzone w sposób 

zawiniony. Będąc członkiem zarządu, wspólnicy nie mogą zajmować się interesami 

konkurencyjnymi. Nazwa spółki jest dowolna, wymagany jest jedynie dodatek „Spółka z 

o.o.”29.  

Drugim przykładem spółki kapitałowej jest spółka akcyjna, która nazywana jest również 

towarzystwem akcyjnym30. Jej założenie jest procesem złożonym, który zostaje ostatecznie 

zakończony poprzez prawomocny wpis spółki akcyjnej do rejestru, dzięki któremu spółka 

nabywa osobowość prawną. W przypadku spółki akcyjnej występuje ograniczenie co do jej 

założycieli: jednoosobowa spółka z ograniczona odpowiedzialnością nie może być 

założycielem spółki akcyjnej31. Spółka akcyjna w porównaniu ze spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością posiada większy kapitał, zaangażowana jest w nią większa ilość 

wspólników, a więc nawet odpowiednie mniejsze wkłady umożliwiają bardziej rozbudowaną 

działalność. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej, który musi wynosić co najmniej 100 000 

złotych, dzielony jest na akcje (nie mniejsze niż 1 grosz)32 zbywalne, a ich obecność na giełdzie 

sprawia poczucie rzeczywistych wartości majątkowych. Akcjonariusze, którymi są osoby 

fizyczne lub prawne, dzięki posiadaniu akcji mają prawo dywidendy, której wysokość zależna 

jest od wypracowanego zysku. Akcje to dokumenty wystawione przez spółkę, które stwierdzają 

uczestnictwo w spółce. W ramach akcji wyróżnić można: akcje imienne i na okaziciela, akcje 

zwykłe i uprzywilejowane oraz akcje gotówkowe i aportowe33. Firma spółki jest dowolna, 

powinna zawierać wyrażenia „spółka akcyjna” bądź w skrócie „S.A.”34. 

Przedsiębiorstwa komunalne to jednostki użyteczności publicznej, które zostały 

wyodrębnione z mienia Skarbu Państwa. Są one niezbędne gminom do prowadzenia ich 

                                                 
29 M. Król-Gajewska, A. Wyrzykowska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 2008, s. 19-30. 
30 S. Sudoł, op. cit., s. 110. 
31 J. Bieniak, M. Bieniak, Spółka akcyjna. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005, s. 73-76. 
32

Art. 308, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037), stan 

prawny na 05.08.2016r. 
33 J. Bieniak, M. Bieniak, op. cit., s. 77. 
34 K. Guzera, J. Mierzejewska- Majcherek, op. cit., s. 54. 
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działalności, które są ich organem założycielskim35. Świadczą one usługi ogólnie powszechne, 

często realizując zadania mało rentowne, skupiając się na zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa 

lokalnego36. Jako przykład mogą posłużyć przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zaopatrzenie w 

energię cieplną, jednostki rekreacji i kultury fizycznej czy przedsiębiorstwa świadczące usługi 

kulturalne37. 

Przedsiębiorstwo jednego właściciela, bez zależności od liczby zatrudnionych 

pracowników, należy wyłącznie do właściciela38. Rozpoczęcie działalności wymaga wpisu do 

Ewidencji Działalności Gospodarczej, która prowadzona jest przez odpowiednią gminę. 

Przedsiębiorstwa jednego właściciela nie posiadają osobowości prawnej. Właściciel za 

zobowiązania przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem, bez możliwości 

wyodrębnienia majątku przedsiębiorstwa i osobistego. Indywidualny przedsiębiorca 

uczestniczy w obrocie gospodarczym poprzez prowadzenie działalności na własny rachunek i 

we własnym imieniu39. Ma on swobodę w kierowaniu jednostki, co ułatwia podejmowanie 

istotnych decyzji oraz pozwala na szybkie dostosowanie do zmian zachodzących na rynku40. 

Równocześnie można wyróżnić wady wynikające z prowadzenia firmy jednoosobowej, tj. 

bariery kapitałowe przy rozroście firmy czy duże obciążenie czasowe41.  

Kolejnym podziałem przedsiębiorstw jest podział ze względu na rodzaj prowadzonej 

działalności. Wyróżnić tu można przedsiębiorstwa42: 

 produkcyjne, które wytwarzają wszelkie dobra materialne,  w ramach których 

występują przedsiębiorstwa przemysłowe, rolne i budowlane, 

 handlowe, które zajmują się obrotem towarowym, w tym przedsiębiorstwa 

handlu detalicznego i hurtowego, 

 usługowe, które świadczą szeroko rozumiane usługi, m.in. finansowe, 

gastronomiczne, komunalne, oświatowe, zdrowotne, turystyczne, transportowe 

czy kulturalne. 

Coraz liczniejszą grupę stanowią przedsiębiorstwa mieszane, np. produkcyjno-

usługowe, przemysłowo rolne. Występuje również intensywny proces integracji pionowej, 

przede wszystkim wśród przedsiębiorstw  przemysłowych, polegający na powiększaniu przez 

                                                 
35A. Kożuch, A. Dyhdalewicz, op. cit., s.57. 
36S. Sudoł, op. cit., s. 98. 
37A. Kożuch, A. Dyhdalewicz, op. cit., s.57. 
38S. Sudoł, op. cit., s. 105. 
39K. Guzera, J. Mierzejewska- Majcherek, op. cit., s. 36. 
40 M. Wypych, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Absolwent, Warszawa 2000, s. 35. 
41S. Sudoł, op. cit., s. 105. 
42Ibidem, s. 120. 
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jednostkę zakresu działalności poprzez posiadanie własnych komórek badawczych czy 

projektowych43.  

 Złożony podział przedsiębiorstw według rodzaju działalności stanowi Polska 

Klasyfikacja Działalności. Jest to klasyfikacja podmiotów gospodarczych stosowana w 

ewidencji oraz statystykach od początku 1998 roku. W ramach PKD wyróżnia się sekcje44: 

A- rolnictwo, łowiectwo i rybactwo, leśnictwo; 

B- górnictwo i wydobywanie; 

C- przetwórstwo przemysłowe; 

D- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę, parę wodną i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych; 

E- dostawa wody, rekultywacja, gospodarowanie ściekami, odpadami; 

F- budownictwo; 

G- handel, naprawa pojazdów samochodowych; 

H- transport i gospodarka magazynowa; 

I- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; 

J- informacja i komunikacja,  

K- działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 

L- działalność obsługi rynku nieruchomości; 

M- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; 

N- administracja i działalność wspierająca; 

O- administracja publiczna i obrona narodowa; 

P- edukacja; 

Q- opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 

R- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; 

S- pozostała działalność usługowa. 

Wymienione sekcje dzielą się jeszcze na 4 poziomy, które pomagają bardziej szczegółowo 

wyodrębnić przedsiębiorstwa pod względem prowadzonej działalności45. 

 Ze względu na poziom umiędzynarodowienia działalności, przedsiębiorstwa dzieli się 

na krajowe i międzynarodowe. Kryterium odnoszącym się do tego podziału jest lokalizacja 

kapitału przedsiębiorstwa, w jednym lub wielu krajach, co odzwierciedla prowadzenie stałej 

                                                 
43Ibidem, s. 121. 
44

Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 z dnia 

24-12-2007 r., stan prawny na 05.08.2016r. 
45 K. Guzera, J. Mierzejewska- Majcherek, op. cit., s. 32. 
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działalności w konkretnym państwie bądź na wielu rynkach. Jednak w dobie współczesnego 

rozwoju i globalizacji, klasyfikacja ta nie jest wystarczająca, należy ją uściślić poprzez dodanie 

przedsiębiorstwa wielonarodowego i globalnego. Przedsiębiorstwo krajowe nabywa zasoby 

oraz sprzedaje usługi lub produkty w tym samym kraju. Może ono działać na małą skalę, która 

zaspokaja potrzeby lokalnej społeczności przyjmując formę przedsiębiorstwa lokalnego. 

Przedsiębiorstwa regionalne prowadzą działalność na szerszą skalę, działając na terenie danego 

regionu46. Przedsiębiorstwo międzynarodowe głównie zlokalizowane jest w jednym kraju, 

natomiast pozyskuje zasoby z innych państw. Przedsiębiorstwo wielonarodowe nabywa 

zasoby, pozyskuje dochody, produkuje swoje wyroby i sprzedaje je na całym świecie. 

Natomiast przedsiębiorstwa globalne wychodzą poza granice państwowe i nie przynależą do 

konkretnego kraju macierzystego47.  

 

1.2. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw 

 

W poprzednim rozdziale przedstawionych zostało kilka podziałów przedsiębiorstw, 

jednak warto skupić się na ich klasyfikacji ze względu na wielkość, które jest jednym z ich 

najistotniejszych systematyzacji. Wyróżnia się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a także 

w przypadku małych- wyszczególnić można mikro jednostki48. 

Stwierdzenie, czy dane przedsiębiorstwo zalicza się do sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw opiera się na różnych kryteriach, z których najczęstszymi są kryteria 

jakościowe i ilościowe. Definicje bazujące na kryteriach jakościowych biorą pod uwagę takie 

cechy jak struktura organizacyjna, udział w rynku czy niezależność finansowa. Definicje, które 

opierają się na kryteriach ilościowych, bazują na bezwzględnych miarach wielkości, jak 

posiadany majątek, ilość pracowników czy wielkość przychodów49. 

 Większość krajów należących do Unii Europejskiej przy określaniu wielkości 

przedsiębiorstwa bierze pod uwagę kryteria ilościowe. W Polsce, zgonie z Ustawą o swobodzie 

gospodarczej, wyróżnia się50: 

                                                 
46 N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, M. Ambroziak, op.cit., s. 45. 
47S. Sudoł, op. cit., s. 133-134. 
48 A. Skowronek-Mleczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C. H. Beck, 

Warszawa 2007, s. 9. 
49 H. Waniak-Michalak,  Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer 

Polska Sp. z o. o., Kraków 2007, s. 13.  
50

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807, art.104-

106, stan prawny na 05.08.2016r. 
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1. Mikro-przedsiębiorstwa, w których średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 9 osób, 

a obroty netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

(bądź suma aktywów) nie są większe niż 2 miliony euro; 

2. Małe przedsiębiorstwa, dla których kryteria zatrudnienia i przychodów to 

odpowiednio:  mniej niż 50 osób oraz maksymalnie 10 milionów euro (również w 

przypadku aktywów); 

3. Średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 250 pracowników, uzyskujące 

roczny obrót netto nieprzekraczający 50 milionów euro, z sumą aktywów nie większą 

niż 43 miliony euro.  

Wymienione kryteria mają zastosowanie, gdy występują co najmniej w jednym z ostatnich 

dwóch lat obrotowych, a limity kwotowe odpowiadają wartościom w polskich złotych 

przeliczonych według średniego kursu NBP w ostatnim dniu roku obrotowego, w którym 

określa się status przedsiębiorcy51. 

 Pomimo że kryteria ilościowe są bardzo powszechne przy klasyfikacji przedsiębiorstw, 

spotykają się jednak z krytyką. Za ich największą wadę uważa się brak korelacji pomiędzy 

ilością pracowników a osiąganym przychodem, stąd biorąc pod uwagę kryteria jakościowe, 

wyróżnić można52: 

1. Mikro-biznes, czyli firmę jednoosobową lub partnerską, która nie posiada 

pracowników oraz wyraźnej struktury zarządzania; 

2. Mały biznes, w którym występuje co najmniej jedne powiązanie na linii szefa i 

pracownika; 

3. Średni biznes, z przeważającą ilością wieloszczeblowych powiązań poziomych, w 

którym znajduje się zespół kierowniczy; 

4. Duży biznes, gdzie występuje stanowisko menadżera zajmującego się strategią firmy 

oraz kierownictwo odpowiadające za działalność operacyjną, 

5. Bardzo duży biznes, w którym decyzje podejmowane są przez zespół ludzi, a dotyczą 

całego przedsiębiorstwa. 

Za jedną z najważniejszych cech jakościowych małych i średnich przedsiębiorstw jest 

samodzielność decyzyjna, a także wykonywanie zadań kierowniczych przez właścicieli 

przedsiębiorstwa. Za centrum decyzyjne w małym przedsiębiorstwie uznaje się właściciela, 

który ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje, niejednokrotnie w postaci 

finansowej. 

                                                 
51Ibidem, art. 105.  
52 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009, s. 248-250.  
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 Kolejnym charakterystycznym elementem małych i średnich przedsiębiorstw jest 

wykształcanie się społecznej struktury. Właściciel jednostki formuje ją jako organizm 

ekonomiczny jak i społeczny, wywierając wpływ na jego funkcje oraz wpływając na stosunki 

z zatrudnionymi osobami. Ma to odzwierciedlenie w znaczącym wpływie osobowości 

właściciela na jednostkę oraz proteguje to autokratyczny styl kierowania. 

 Szczególną charakterystyczną cechą jest również typ gospodarki finansowej, z 

naciskiem na okres zakładania przedsiębiorstwa. Najczęściej wykorzystywany jest kapitał 

własny w formie osobistych oszczędności. W czasie rozwoju małych firm typowa jest niechęć 

do kredytów i pożyczek, natomiast popularne są kapitały z zysku czy amortyzacji. 

 Ważnym elementem jest również struktura organizacyjna, która dla małych i średnich 

przedsiębiorstw najczęściej występuje w postaci liniowej, gdzie ośrodek władzy jest wyraźnie 

wyodrębniony. Pozytywnym aspektem jest szybkość podejmowania decyzji oraz 

dostosowywanie się do obowiązujących warunków rynkowych, lecz jednocześnie osłabia ona 

rozpoznawanie warunków gospodarowania przed podjęciem decyzji53.  

 

1.3.  Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju kraju 

 

Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla otoczenia w jakim występują 

jest bardzo duże, a wpływają na nie czynniki mikro oraz makroekonomiczne. Znaczenie w skali 

makro jest często niedoceniane, pomimo że małe i średnie firmy generują zarys rozwoju 

społeczno-ekonomicznego. Mają one duży wpływ na każdy segment gospodarki oraz podmioty 

w nich uczestniczących, a także na wysokie wartości poszczególnych wskaźników 

makroekonomicznych, poza tym oddziaływają na zmiany w rynkach lokalnych54. Sektor 

małych i średnich przedsiębiorstw sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, stymuluje zmiany 

strukturalne, pobudza innowacje oraz ma duży udział w integracji gospodarki kraju z 

gospodarką globalną55. 

 Na terenie Polski w 2013 roku funkcjonowało prawie 1,8 miliona przedsiębiorstw 

niefinansowych, w ramach których aż 99,8% stanowiły przedsiębiorstwa małe i średnie56. W 

czasie od 1997 do 2013 liczba przedsiębiorstw rosła, gdzie największa dynamika występowała 

w latach 1998-1999.Na tle krajów Unii Europejskiej, Polska zajmuje 6 miejsce pod względem 

                                                 
53 H. Waniak-Michalak, op. cit., s.13-15. 
54 A. Bera, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010 numer 51, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 2010.  
55 A. Skowronek-Mleczarek, op. cit., s. 36. 
56 Publikacja GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013r., s. 23. 

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-252a9d69-c0a8-31d9-b244-525ac3164d9a
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1640-6818-issn-1896-382X
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1640-6818-issn-1896-382X
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największej ilości przedsiębiorstw za Włochami, Francją, Hiszpanią, Niemcami oraz Wielką 

Brytanią57. Duża ilość małych i średnich przedsiębiorstw jest charakterystyczna dla gospodarki 

rynkowej. Stymulują one rozwój gospodarczy a ich ilość uważana jest jako miara wzrostu 

gospodarczego58. 

 Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw można analizować również przez 

wkład w tworzeniu produktu krajowego brutto. Przedsiębiorstwa w Polsce generują jego 73%, 

gdzie udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw określa się na poziomie 49%. 

Najbardziej zaangażowane są mikro-przedsiębiorstwa, którym przypada aż 30% generowanego 

PKB59. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB na przestrzeni ostatnich 15 

lat wzrósł dziesięciokrotnie60. Biorąc pod uwagę udział wartości dodanej brutto według 

czynników produkcji PKB, poziom osiągany przez Polskę jest o dwa punkty procentowe niższy 

od średniej osiąganej przez kraje Unii Europejskiej (48%), a więc jest na zbliżonym poziomie61.  

 Kolejnym znaczącym aspektem jest poziom zatrudnienia w małych i średnich 

przedsiębiorstwach. W roku 2013, 6,2 mln ludzi pracowało w jednostkach sektora MSP, co 

stanowiło 69% zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Najwięcej osób zatrudnionych 

było w mikro i małych przedsiębiorstwach, co stanowiło aż 50% pracowników wszystkich 

funkcjonujących przedsiębiorstw62. Sektor MSP charakteryzuje się mniejszym bezrobociem 

oraz większą dynamiką zatrudnienia w porównaniu z dużymi firmami ze względu na niższe 

koszty tworzenia i utrzymywania miejsca pracy63. Na tle krajów Unii Europejskiej Polska 

posiada niskie koszty pracy (na poziomie 12 tys. euro), co stawia kraj na szóstej pozycji w 

rankingu najniższych kosztów pracy64.  

 Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w eksport lub import ma wpływ na 

umiędzynarodowienie gospodarki. W przypadku runku polskiego, w roku 2013 4.6% 

przedsiębiorstw eksportowało swoje wyroby, a jedynie 0.9% eksportowało swoje usługi. W 

odniesieniu do importu, wskaźniki te wyniosły odpowiednio 7.6% oraz 1.3%. Na tak niskie 

wyniki największy wpływ miały mikro-przedsiębiorstwa, które wykazały najniższą 

internalizację. Analizując dane na przestrzeni 2007-2013 zauważyć można jednak ciągły wzrost 

importu oraz eksportu, zarówno w sektorze wyrobów jak i usług65.  

                                                 
57 PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, s.12-13. 
58 A. Skowronek-Mleczarek, op.cit., s. 37. 
59PARP, op. cit., s.14. 
60 A. Bera, op. cit., s.391. 
61PARP, op. cit., s.16. 
62Ibidem, s.18. 
63 P. Dominiak, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005, s. 144. 
64PARP, op. cit., s.20. 
65Ibidem, s.30. 
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Rozdział II. Finansowanie działalności kapitałem własnym 

2.1. Publiczna emisja akcji 

 

Rynek kapitałowy można zdefiniować jako rynek kapitałów średnioterminowych oraz 

długoterminowych, które pozyskiwane są w ramach emisji instrumentów finansowych, a 

przede wszystkim- papierów wartościowych. Prawno-organizacyjny podział rynku 

kapitałowego dzieli go na rynek publiczny oraz rynek prywatny. Najważniejszą cechą 

publicznego rynku kapitałowego jest nieograniczony dostęp do oferowanego kapitału dla 

wszystkich inwestorów66. Organizacja rynku zapewnia dostęp do kapitału, ochronę interesu 

inwestorów poprzez jego nadzór, a także dostęp do informacji o emitencie instrumentu 

finansowego67. Rynek publiczny pozwala na pozyskanie kapitału na korzystniejszych 

warunkach w porównaniu do rynku prywatnego, ze względu na łatwiejszy dostęp do 

inwestorów oraz możliwą do uzyskania wyższą cenę emisyjną68.  

Publiczna emisja akcji może być  dokonywana jedynie przez spółki akcyjne oraz spółki 

komandytowo-akcyjne. Istotnym momentem w rozwoju jednostki jest wejście na giełdę, a więc 

pierwsza emisja akcji na rynku publicznym (IPO), jak również kolejne emisje w celu 

pozyskiwania kapitałów69.  

Wybór finansowania przedsiębiorstwa poprzez publiczną emisję papierów 

wartościowych związany jest z podporządkowaniem rygorystycznym wymogom prawa 

giełdowego. Aktami prawnymi regulującymi czynności związane ze zwiększaniem kapitału 

własnego poprzez emisję akcji są Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

a także Kodeks spółek handlowych70. W konsekwencji, pierwszym etapem wejścia spółki na 

giełdę jest przekształcenie jednostki w spółkę akcyjną. Jest to proces niezbędny, jak również 

kosztowny ze względu na korzystanie z pomocy profesjonalnych firm doradczych. Następnie, 

przedsiębiorstwo musi podjąć decyzję o rodzaju oferty, a więc czy będą to akcje lub obligacje 

wymienne na akcje. Po wyborze oferty, walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwałę 

o wprowadzeniu papieru wartościowego do obrotu publicznego. Po dokonaniu wymienionych 

formalności, przedsiębiorstwo może realizować emisję, zaczynając od sporządzenia prospektu 

                                                 
66 M. Panfil, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s.131 
67Ibidem s.131-132. 
68 R. Pastusiak, Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, s. 11. 
69 M. Panfil, op. cit., s. 131. 
70 A. Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007,  

s. 120. 
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emisyjnego. Prospekt emisyjny zawiera informacje o emitencie, opisuje finansową sytuację 

jednostki, a także przedstawia plany i prognozy na przyszłość. W kolejnym etapie jednostka 

składa wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu publicznego oraz 

wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego. Po otrzymaniu pozytywnych opinii, następuje 

oferta publiczna, której powodzenie zależy od skrupulatnie przygotowanego prospektu 

emisyjnego, a także odpowiedniej promocji. Oferta publiczna to informacja o papierach 

wartościowych a także warunkach ich nabycia, udostępniana w dowolnej formie oraz w 

dowolny sposób na terenie Polski, jako podstawa podjęcia ich zakupu dla zainteresowanych 

osób. Emitent musi przygotować także księgę popytu, w której zamieszczone są zapisy 

podmiotów zainteresowanych zakupem określonej liczby akcji po odpowiedniej cenie. Za 

najważniejszy etap oferty publicznej uznaje się subskrypcje akcji. Najkorzystniejszym 

momentem na jej podjęcie jest czas dobrej koniunktury na rynku, stąd przedsiębiorstwa 

dostosowują jej termin do panujących warunków. Jednostki muszą mieć jednak na uwadze, że 

czas subskrypcji nie może przekroczyć 3 miesięcy i są zobligowani do zgłoszenia 

podwyższenia kapitału maksymalnie do 6 miesięcy od dopuszczenia akcji do obrotu 

publicznego71. 

Kapitał własny w spółkach jest gromadzony lub powiększany poprzez emisję akcji, 

bądź podwyższenie wartości dotychczasowych instrumentów. Akcje to papiery wartościowe 

emitowane przez spółki. Posiadacze akcji stają się ich współwłaścicielami, nabywając prawa i 

obowiązki akcjonariuszy72. Jednym z rodzajów akcji są akcje zwykłe. Ich emisja odbywa się 

po cenie sprzedaży równej lub wyższej niż ich nominalna wartość, a ustalana jest na podstawie 

księgi popytu. Różnica wynikająca ze sprzedaży po cenie wyższej niż nominalna zwiększa 

kapitał zapasowy spółki. Z kolei kapitał zakładowy, który jest iloczynem wartości nominalnej 

akcji i ich liczbą, wnoszony jest przez akcjonariuszy w wyniku nabycia akcji73. Drugim 

rodzajem akcji są akcje uprzywilejowane. Umożliwiają one ich posiadaczom pierwszeństwo 

przed posiadaczami akcji zwykłych do dywidendy, prawa poboru, prawa głosu lub innych 

korzyści podczas likwidacji spółki74. Przywileje te powodują, że ryzyko inwestycji w papiery 

wartościowe jest niższe w porównaniu z ulokowaniem środków w akcje zwykłe75. Obligacje są 

mniej popularne niż akcje, jednak są również istotnym źródłem pozyskiwania kapitału. W 

                                                 
71 Ibidem, s. 186-191. 
72 R. Machała, Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 212. 
73 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 206. 
74 I. Pruchnicka- Grabias, A. Szelągowska, Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty,  

Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, s. 176. 
75 J. Grzywacz, Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Warszawa 2013, s. 14. 
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szczególności są to obligacje zamienne na akcje, które są hybrydowym instrumentem 

finansowania. Obligacje te, po wyznaczonej wcześniej cenie konwersji, mogą zostać 

wymienione na akcje emitenta- posiadają wbudowaną opcję dającą prawo do nabycia akcji76. 

Podjęcie decyzji o emisji papierów wartościowych firmy na rynku publicznym jest 

jedną z najważniejszych, kluczowych decyzji finansowych. Jednostka, która zastanawia się nad 

jej wprowadzeniem powinna rozważyć argumenty popierające jak i również przeciwne takiemu 

podejściu. Emisja akcji związana jest z pozyskaniem nowego źródła finansowania. Łatwy 

dostęp do kapitału sprzyja rozwojowi, a także umożliwia przewagę nad konkurentami77. Ich 

zasoby finansowe są mniej ograniczone, a dopływ kapitału nie jest zależny od zasobów 

właścicieli, w porównaniu do firm, których akcje nie uczestniczą w obrocie publicznym.Za 

jeden z pozytywnych aspektów uczestnictwa na rynku publicznym uznaje się również 

dywersyfikacje portfela inwestycyjnego. Posiadanie akcji w obrocie publicznym daje 

możliwość szybkiej sprzedaży własnych papierów wartościowych i uzyskanie środków na inne 

inwestycje. Ponadto, jest to odbierane korzystnie przez akcjonariuszy emitenta, ze względu na 

obniżanie ryzyka jego portfela78. Uczestnictwo na rynku publicznym pozwala również na 

rynkową wycenę wartości przedsiębiorstwa. Może być ona pożądana ze względu na ocenę 

pracy oraz możliwość obiektywnego nagradzania kierownictwa, a także ułatwia sprawy 

spadkowe79. Z drugiej strony, przedsiębiorstwo powinno również rozważyć niekorzystne 

następstwa oferty publicznej. Przede wszystkim, są to koszty emisji oraz koszty związane z 

publikacją istotnych informacji o emitencie. Jednostki ponoszą opłaty na rzecz giełdy oraz są 

zobligowane do przedstawiania sprawozdań finansowych weryfikowanych przez biegłych 

rewidentów. Często wymienione koszty dla małych przedsiębiorstw mogą być dużym 

obciążeniem. Ponadto, jednostki posiadają obowiązki informacyjne. Do wiadomości publicznej 

podawanych jest wiele informacji, które zapewniają przejrzystość notowanych spółek, przy 

równoczesnym ryzyku wykorzystania ich przez konkurentów. Kolejnym czynnikiem 

zniechęcającym do wejścia na giełdę jest niebezpieczeństwo wrogiego przejęcia lub utraty 

kontroli. Właściciele muszą mieć na uwadze, że stają się wówczas jej współwłaścicielami, a 

                                                 
76 I. Pruchnicka- Grabias, A. Szelągowska, op. cit., s. 177. 
77 B. Kołosowska, Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce, 

Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013, s. 89. 
78 S. Antkiewicz, Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Biblioteka Menedżera i Bankowca, 

Warszawa, 2002, s. 18. 
79 J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 

s. 178-179. 
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akcjonariusze mogą podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawiać uchwały 

rozbieżne z ich wizją80.  

2.2. Venture Capital  

 

 W przypadku przedsiębiorstw o charakterze innowacyjno-wdrożeniowym, popularną 

formą finansowania są fundusze venture capital. Kapitał ryzyka to średnio i długoterminowy 

środek inwestowany w jednostkę, której akcje nie są emitowane na Giełdzie Papierów 

Wartościowych. Fundusze venture capital związane są z dwoma rynkami kapitałowymi: 

sformalizowanym i niesformalizowanym. Fundusze na rynkach sformalizowanych regulowane 

są poprzez wymagania rejestracyjne, fiskalne oraz sprawozdawcze81. Podmioty w nich 

uczestniczące posiadają osobowość prawną i są zrzeszone w stowarzyszeniach82.Dzięki 

formalnym funduszom venture capital, w jednostce pozyskiwane są długoterminowe lokaty 

pieniężne, które inwestorom dają możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu. Podmiotami 

dostarczającymi kapitał, zwykle w formie zakupu akcji lub udziałów przedsiębiorstwa, są 

między innymi jednostki gospodarcze, instytucje finansowe czy firmy doradcze83. Kapitał 

wprowadzany jest do przedsiębiorstwa w formie właścicielskiej, a inwestor staje się 

współwłaścicielem przedsięwzięcia84. Celem inwestorów jest osiągnięcie znaczącego zysku na 

wzroście wartości firmy, w postaci odsprzedaży posiadanych udziałów. Dzięki 

udostępnionemu w fazie początkowej bądź rozwojowej kapitału bez oprocentowania, 

przedsiębiorstwo ma możliwość wdrożenia innowacji, a tym samym uzyskania wysokich 

dochodów. Ryzyko w spółkach venture capital zdywersyfikowane jest przez inwestycje w 

różne innowacyjne przedsięwzięcia, na różnych rynkach a także w różnych fazach cyklu na 

rynku. Pozwala to nie tylko na optymalizacje ryzyka, lecz także na osiągnięcie różnorodnych 

dochodów85. 

 Proces inwestycyjny funduszy venture capital może być podzielony na następujące 

fazy86: 

                                                 
80 I. Pruchnicka- Grabias, A. Szelągowska, op. cit., s. 181. 
81 W. Czemiel- Grzybowska, Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 101.  
82 M. Krawczyk, Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

2012, s. 126. 
83 Z. Głodek, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, 

s. 114-115. 
84 M. Krawczyk, op. cit., s. 129.  
85 Z. Głodek, op. cit., s. 115. 
86 A. Skowronek- Mielczarek, op. cit., s. 53. 
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 Akwizycji kapitału- występująca na początku funkcjonowania funduszu, którego 

kapitał pochodzi od jego założycieli bądź z emisji papierów wartościowych; 

 Poszukiwań obiektów inwestowania- gdzie w przypadku małych i niepopularnych 

funduszy, same wyszukują odpowiednie projekty inwestycyjne, natomiast w przypadku 

rozwiniętych rynków, fundusze bazują na biernej strategii polegającej na analizie 

otrzymanych wniosków o dofinansowanie; 

 Analizy- podczas której wybierane są najbardziej optymalne projekty inwestycyjne; 

 Negocjacji i inwestowania- w ramach której ustalane są: okres trwania inwestycji, 

udział w zarządzaniu, forma wycofania inwestycji; 

 Udziału w zarządzaniu- polegającym na kontroli bieżącej działalności, 

współdecydowaniu o strategii rozwoju jednostki; 

 Dezinwestycji- wycofaniu funduszu. 

Inwestycje venture capital są źródłem finansowania, lecz także wsparciem merytorycznym 

w zakresie marketingu, prawa, administracji. Sprzyjają dojrzewaniu firmy, a także 

przyśpieszają zdobywanie wiedzy87. Fundusze venture capital są często lepszym źródłem 

finansowania niż kredyt, ze względu na możliwość wykorzystania w sytuacjach o wysokim 

ryzyku inwestycyjnym. Instytucje bankowe nie podejmują się ryzykownych inwestycji, które 

wiążą się z nieterminową spłatą zobowiązań88. Ponadto, w przypadku bankructwa, inwestorzy 

starają się ratować biznes, by móc osiągnąć zyski. Dla porównania, bank w przypadku 

niepowodzenia może mieć na celu upadek firmy, aby zabezpieczyć spłaty kredytu89. Inną zaletą 

jest długookresowość inwestycji z perspektywy funduszu. Ponadto, angażują się one w 

przedsięwzięcia w różnych etapach rozwoju. Wykorzystywane są w jednostkach w fazie 

rozruchu, dynamicznego rozwoju czy ekspansji nowego produktu lub nowych rynków zbytu90. 

 Pomimo wielu zalet finansowania przez venture capital, można wyróżnić także jego 

wady. Są nimi między innymi, wysokie wymagania a także skomplikowana procedura, na którą 

składają się rozmowy z właścicielem, udzielanie wielu informacji o przedsiębiorstwie, analizy 

dokumentów oraz biznesplanu, a także szczegółowe negocjacje. Wraz z rozpoczęciem 

finansowania przez kapitał wysokiego ryzyka, powstają również nowe obowiązki, związane 

np. ze szczegółowym raportowaniem91. Znaczącą barierą dla przedsiębiorstwa jest również 

                                                 
87 H. Waniak- Michalak, Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 93-94. 
88W.Przybylska-Kapuścińska, M. Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 2011, s. 48. 
89Ibidem, s. 49. 
90 J. Grzywacz, op. cit., s. 15. 
91Ibidem,  s. 14. 
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akceptacja inwestora jako współwłaściciela. Właściciele jednostki mają ograniczoną swobodę 

w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania strategicznego oraz operacyjnego. Znaczący 

udział venture capital w kapitale własnym przedsiębiorstwa może skutkować utratą kontroli 

właścicielskiej92. 

2.3. Anioły Biznesu 

 

Aniołami biznesu są prywatni inwestorzy z dobrym rozeznaniem w danej branży. 

Wnoszą oni nie tylko kapitał na rozpoczęcie lub rozwój przedsięwzięcia, także ale również  

wiedzę, kontakty oraz doświadczenie. Pomagają zarządzać jednostką, współtworzą plany 

strategiczne, mają wpływ na kształtowanie struktury organizacyjnej93. Angażują się w 

finansowanie przedsiębiorstwa aby osiągnąć zyski, a także z powodu satysfakcji w tworzeniu 

nowej działalności i spełnianiu własnych aspiracji94. Są to osoby fizyczne, które osiągnęły 

sukces, chętnie podejmujące ryzyko oraz chcące włączenia w zarządzanie jednostki. Aniołami 

biznesu są zazwyczaj osoby mające 40-60 lat, które wywodzą się ze środowiska ludzi interesu. 

Są niezależni finansowo, dysponują prywatnym majątkiem oraz wysokimi dochodami. Bardzo 

często utrzymują anonimowość, niechętnie udzielają informacji na temat własnej 

osoby95.Podstawą rozpoczęcia partnerstwa jest wzajemne zaufanie oraz uczciwość. 

Przedsiębiorstwo wdrażające innowacyjną działalność musi mieć poczucie wsparcia przez 

doświadczonego inwestora, lecz także mieć na uwadze, że będzie on uczestniczył w 

podejmowaniu decyzji, stąd podpisanie porozumienia musi być podjęte z wielką ostrożnością96. 

Zasadniczą różnicą pomiędzy venture capital oraz aniołami biznesu jest wysokość 

kwoty zaangażowanej w inwestycję. Aniołowie biznesu preferują dywersyfikację inwestycji, 

angażując mniejsze sumy pieniężne w wiele przedsięwzięć. Przeciętnie, w ciągu roku finansują 

oni ok. 5 innowacyjnych przedsiębiorstw97.  

Finansowanie przez aniołów biznesu rozpoczęło się w Stanach Zjednoczonych, w 

kalifornijskiej Dolinie Krzemowej. W Polsce, aniołowie biznesu zaczęli inwestować od roku 

1990, podczas procesu transformacji. Postępował wtedy rozwój przedsiębiorczości oraz 

                                                 
92 H. Zadora, Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2009, s. 89-90. 
93 H. Waniak-Michalak, op. cit., s.162-163. 
94 H. Zadora, op. cit., s. 88. 
95 K. Janasz, W, Janasz, J. Wiśniewska, Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Difin, 

Warszawa 2007, s. 328. 
96 T. Kaczmarek, Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 96. 
97 M. Mikołajczyk, M. Krawczyk, Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007, s. 

65. 
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działalność zaczynało wiele małych oraz średnich jednostek gospodarczych. Aniołowie biznesu 

nie są nową formą finansowania działalności, lecz w ostatnich latach zyskało na popularności, 

stała się przedmiotem badań oraz zainteresowania98. 

W literaturze znaleźć można wiele korzyści wynikających z występowania aniołów 

biznesu. Inwestują oni w przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju, stając się nie tylko ich 

finansującym, a także opiekunem. Znaczącym udogodnieniem dla nowych przedsiębiorców jest 

fakt, że aniołowie biznesu posiadają mniej restrykcyjne warunki w porównaniu do innych 

instytucji finansujących. Ponadto, nie mają oni ograniczeń co do branży, sektora, czy dziedziny 

przedsiębiorstwa. Najważniejszym aspektem jest dla nich innowacyjność, unikatowość, a także 

wysokie ryzyko ze względu na potencjalne wysokie zyski. Swoją decyzję bazują również na 

kompetencjach kierownictwa, kondycji finansowej jednostki, lokalizację przedsiębiorstwa. 

Uczestnictwo anioła biznesu w finansowaniu działalności wpływa pozytywnie na pozyskanie 

kolejnych inwestorów. Ponadto, anioł biznesu zwiększa wiarygodność jednostki w przypadku 

ubiegania się o kredyt. Co więcej, pomaga zdobyć większą ilość klientów, ułatwia wejście na 

rynki zagraniczne oraz umożliwia wykup menedżerski. Często podkreślanym atutem aniołów 

biznesu jest ich doświadczenie oraz zdobyta wiedza. Młode przedsiębiorstwa nie mają 

umiejętności menedżerskich oraz brakuje im specjalistycznego doświadczenia. Aniołowie 

biznesu pomagają w prowadzeniu działalności poprzez dobrą znajomość rynku lub branży, a 

także wypracowane w poprzednich latach kontakty biznesowe. W przypadku wielu nowych 

przedsiębiorstw, aspekty niematerialne są często ważniejsze niż sam wniesiony kapitał99. 

 Finansowanie poprzez aniołów biznesu związane jest także z negatywnymi aspektami. 

Zewnętrzny inwestor otrzymując część udziałów wpływa na ograniczenie niezależności 

decyzyjnej właściciela jednostki.  Finansujący z kolei, musi podjąć ryzykowną decyzję 

związaną z wysokim prawdopodobieństwem nieosiągnięcia spodziewanych korzyści 

(statystycznie jedynie 20% inwestycji aniołów biznesu dostarczają wysokiego zwrotu kapitału). 

Ponadto, dla obydwu stron występuje ryzyko innych wizji działalności, co wiąże się z 

niepowodzeniem współpracy100. Dodatkowo, występuje duża trudność w znalezieniu anioła 

biznesu, gdyż wiele projektów jest odrzucanych. Wymaga to od przedsiębiorcy dokładnego i 

rzetelnie sporządzonego biznesplanu, aby zaciekawić inwestora i przedstawić wiarygodne 

dane101. 

                                                 
98 M. Mikołajczyk, M. Krawczyk, op. cit., s. 50. 
99Ibidem, s. 54. 
100 H. Waniak-Michalak, op. cit., s. 170-171. 
101 M. Mikołajczyk, M. Krawczyk, op. cit., s. 53. 
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Ze względu na anonimowość inwestorów, analiza wyników działań aniołów biznesu 

jest znacznie ograniczona. W celu sformalizowania tego rynku, powstają sieci aniołów biznesu, 

które umożliwiają nawiązywanie kontaktów między inwestorami a właścicielami, a także 

pomagają w dzieleniu się wiedzą ze wszystkimi członkami. Sieci oprócz poprawy systemu 

komunikacji mają również za zadanie przełamywanie barier rozwoju rynku aniołów biznesu102. 

2.4. Zysk netto 

 

 Zysk netto uważany jest za podstawowe źródło finansowania działalności bieżącej oraz 

rozwojowej. Jest to dodatni wynik finansowy netto, wyrażony w wartości pieniężnej. Oblicza 

się go porównując przychody operacyjne, koszty operacyjne oraz stosowne obciążenia (np. 

podatkowe)103. 

Na końcu każdego roku obrotowego udziałowcy podejmują decyzję o sposobie jego 

podziału. Możliwość finansowania wewnętrznego zależy od rentowności przedsiębiorstwa. 

Jedynie dodatni zysk netto umożliwia zwiększenie kapitału własnego źródłami wewnętrznymi. 

Jest to niewykonalne w przypadku osiągnięcia straty, podczas której przedsiębiorstwo 

zmuszone jest zmniejszyć kapitał własny, w celu jej pokrycia104. W spółkach akcyjnych podział 

zysku podlega regulacjom z Kodeksu spółek handlowych. Według tego aktu prawnego, część 

zysku nie jest dzielona i zostaje przekazana na kapitał zapasowy. Odpisy na kapitał zapasowy 

wynoszą 8% wartości zysku, do momentu osiągnięcia przez niego 1/3 zdeklarowanego kapitału 

akcyjnego. Strata w spółce akcyjnej pokrywana jest z kapitału rezerwowego lub zapasowego. 

Jeśli przekroczy ona ich sumę, a także gdy jest ona wyższa niż 1/3 kapitału zakładowego, zarząd 

spółki podczas zgromadzenia akcjonariuszy podejmuje uchwałę o przyszłości 

przedsiębiorstwa105. 

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, przy podziale zysku netto ważne jest 

zaspokojenie oczekiwań właścicieli. Poprzez realizowaną stopę zwrotu decydują oni o 

utrzymaniu kapitału w jednostce. Kwestia ta dotyczy bardziej małych i średnich 

przedsiębiorstw, ponieważ w przypadku dużych spółek stopa zwrotu podnoszona jest poprzez 

zysk kapitałowy. Ponadto w dużych przedsiębiorstwach kapitał wprowadzony przez właścicieli 

jest często jedynie częścią majątku osobistego. W małych i średnich jednostkach zaangażowany 

kapitał często stanowi większość oszczędności, a prowadzona działalność jest w wielu 

                                                 
102Ibidem, s. 163. 
103 J. Grzywacz, op. cit., s.58. 
104 J. Jaworski, Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 

2010, s. 234-235. 
105 Ibidem, s. 16. 



28 

 

przypadkach jedynym źródłem dochodu dla właściciela i jego rodziny. Z tego powodu może 

występować nacisk na pomniejszanie kapitału rozwojowego, a więc zmniejszanie stopnia 

samofinansowania, w celu zaspokojenia osobistych potrzeb materialnych106. 

Osiąganie zysku przez przedsiębiorstwo w długim okresie czasu pozytywnie wpływa na 

jego wartość rynkową. Wzmocniona zostaje niezależność gospodarcza, a także poprawia się 

zdolność kredytowa jednostki. Dzięki generowaniu wysokich zysków, przedsiębiorstwo 

uznawane jest za pewną instytucję, umożliwiającą uzyskanie wysokiego zwrotu 

zainwestowanego kapitału. Powoduje to tzw. efekt mnożnikowy, a więc większą możliwość 

uzyskania dodatkowych źródeł finansowania rozwoju. Wysoka stopa zysku uznawana jest 

udziałowców za zabezpieczenie, gwarancję spłaty kapitału zewnętrznego107. 

2.5. Odpisy amortyzacyjne 

 Odpisy amortyzacyjne są również sposobem finansowania wewnętrznego, gdyż nie 

następuje dopływ środków z zewnątrz przedsiębiorstwa. Amortyzacja jest kosztem związanym 

z zużyciem środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych. Koszt ten 

wyrażony jest w mierniku pieniężnym i odnoszony jest sukcesywnie na produkty. Wysokość 

odpisów amortyzacyjnych jest równa wartościom umorzenia środków trwałych, a także 

wspomnianych wartości niematerialnych i prawnych, a więc odpowiada zmniejszeniom 

wartości składników korygujących ich wartość początkową do wartości netto. Amortyzacja 

stanowi finansowe ujęcie zużycia aktywów i odzwierciedla utracenie zdolności środków 

majątku do generowania korzyści gospodarczych108.  

 Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od wartości początkowej aktywów trwałych, 

które są własnością lub współwłasnością danej jednostki gospodarczej. Są one nabywane lub 

wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku. Wykorzystywane są w 

okresie przekraczającym rok obrotowy, a związane są z prowadzoną działalnością lub 

użytkowane są dzięki umowie leasingowej, dzierżawy lub najmu109. 

 Amortyzacja to specyficzny rodzaj kosztu. Odzwierciedlony jest w wyniku finansowym 

przedsiębiorstwa, a jego poniesienie nie jest zwykle bezpośrednio związane z wydatkiem. 

                                                 
106 M. Nowak, Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, s.49. 
107A. Mleczarek, Źródła zewnętrznego finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Oficyna 

Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2002, s.70. 
108D. Ostrowska, Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce, 

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014, s. 93. 
109 T. Kaczmarek, op. cit., s. 104. 
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Amortyzacja ma wpływ na zmniejszanie zysku netto, przy jednoczesnym braku wypływu 

gotówki z jednostki (odmiennie do innych kosztów)110.  

 Odróżnić należy termin amortyzacji od umorzenia. Umorzenie stanowi proces 

ekonomicznego oraz fizycznego zużycia środka trwałego, co skutkuje w zmniejszonej wartości 

majątku trwałego. Natomiast amortyzacja związana jest ze zmniejszaniem wartości danych 

środków trwałych podczas procesu produkcji (zaliczane do kosztów produkcji), poprzez 

stopniowy transfer ich wartości na wytwarzane za ich pomocą nowe produkty. Amortyzacja 

rozpoczyna się w dniu przyjęcia środka trwałego do użytku, natomiast ustępuje w chwili 

zrównania się wartości początkowej z odpisami amortyzacyjnymi. Dokonywana jest od 

kolejnego miesiąca od wprowadzenia go do ewidencji księgowej. W tym dniu przedsiębiorstwo 

musi podać stawki lub okres oraz stosowaną metodę amortyzacji111. 

Polskie akty prawne dopuszczają trzy metody odpisów amortyzacyjnych112: 

 liniowa- polegająca na odpisywaniu stałych rat każdego miesiąca, bazując na 

stawkach określonych w Ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania; 

 degresywna- wykorzystująca odpowiedni współczynnik podwyższający, który 

powoduje malejące wartości odpisów amortyzacyjnych (metodę stosuje się do momentu 

zrównania z wartością wg metody liniowej); 

 progresywna- polegająca na wzrastających wartościach odpisów amortyzacyjnych 

każdego miesiąca. 

Amortyzacja uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów wpływa na podstawę 

opodatkowania, a więc powoduje zmniejszenie wysokości należnego podatku dochodowego. 

W tym przypadku odpisy amortyzacyjne bezpośrednio wpływają na przepływy gotówki, a 

wartość zmniejszająca zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nazywana jest tarczą 

podatkową. Wartość środków pieniężnych z odpisów amortyzacyjnych, wraz ze środkami 

związanymi z występowaniem tarczy podatkowej, stanowią kapitał amortyzacyjny. Odpisy 

amortyzacyjne są więc narzędziem gromadzenia środków na nowe inwestycje, które 

zapobiegają dekapitalizacji majątku trwałego i stanowią znaczące źródło finansowania rozwoju 

przedsiębiorstwa113. Dodatkowo, odpisy amortyzacyjne mają wpływ na wartość zysku netto. 

Większe odpisy amortyzacyjne powodują, że zysk netto jest niższy, a w konsekwencji 

                                                 
110 D. Ostrowska, op. cit., s. 94. 
111 T. Kaczmarek, op. cit., s. 104. 
112 J. Grzywacz, op. cit., s. 58.  
113 D. Ostrowska, op. cit., s. 95. 
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zmniejsza się kwota podlegająca podziałowi i wypłacie w formie dywidendy. Skutkuje to w 

pośrednim oddziaływaniu odpisów amortyzacyjnych na wartość środków zatrzymanych w 

jednostce114. Środki amortyzacyjne nie są jedynie kosztem,  sąrównież kapitałem 

wykorzystywanym na finansowanie zakupu aktywów trwałych. Środki finansowe uwolnione 

ze składników majątku trwałego powracają i zwiększają wartość rzeczowych aktywów 

trwałych. W konsekwencji środki pochodzące z amortyzacji są środkami pochodzącymi z 

transformacji majątku. Kapitał z odpisów amortyzacyjnych może być reinwestowany w środki 

trwałe bądź gromadzony do finansowania inwestycji. Finansowanie z uwolnionego kapitału 

amortyzacyjnego nazywane jest efektem zwrotu kapitału, bądź efektem uwolnienia 

kapitału115.Wraz z wynikającym z niego efektem zwiększania kapitału określa możliwość 

poszerzenia zdolności produkcyjnych, która trwa dopóki kapitał amortyzacyjny podlega 

reinwestycji w rzeczowe aktywa trwałe. Wysokość przyrostu zdolności produkcyjnych, 

uzależniona jest od okresu trwania odpisów amortyzacyjnych oraz zastosowanej metody 

amortyzacji116. 

Jednostki, które wykazują dużą relację między tarczą amortyzacyjną a oczekiwanymi 

przepływami pieniężnymi, w mniejszym stopniu wykorzystują zewnętrzne źródła finansowania 

w swojej działalności. Z uwagi na fakt, że wartość amortyzowanych środków trwałych wpływa 

na wielkość amortyzacyjnej tarczy podatkowej, w jednostkach z wysokim udziałem 

rzeczowych składników a w konsekwencji wysokimi odpisami amortyzacyjnymi, zauważalny 

jest mniejszy udział kapitałów obcych117.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 M. Nowak, op. cit., s. 67. 
115 J. Iwin- Garzyńska, A. Adamczyk, Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 104. 
116Ibidem, s. 106. 
117 J. Ostaszewski, Finanse przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 

Warszawa 2006, s. 187. 
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Rozdział III. Zewnętrzne źródła finansowania 

3.1. Kredyt bankowy 

 

Udzielenie kredytu to przekazanie przez bank do dyspozycji kredytobiorcy określonej 

sumy środków pieniężnych. Kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania pozyskanych 

środków zgodnie z warunkami określonymi w umowie, ich zwrotu-wraz z odsetkami- w 

określonym czasie, a także do zapłaty prowizji118.  

Umowa kredytowa zawiera również informacje dotyczące zabezpieczenia kredytu oraz 

stopy procentowej. Wymagane zabezpieczenia kredytu często nawet i dwukrotnie przekraczają 

jego kwotę. Banki stosują zabezpieczenia osobiste bądź rzeczowe. W ramach zabezpieczeń 

osobistych wyróżnić można poręczenie wg prawa cywilnego, weksel własny in blanco, cesję 

wierzytelności, albo gwarancję bankową. Zabezpieczenia rzeczowe występują w postaci kaucji, 

zastawu wg prawa cywilnego, hipoteki lub blokady środków pieniężnych znajdujących się na 

oprocentowanym rachunku bankowym119. Szczególnym przypadkiem jest przedsiębiorstwo o 

dobrej sytuacji finansowej, długo współpracujące z danym bankiem, które może uzyskać kredyt 

bez zabezpieczenia w postaci konkretnych składników majątku120.Stopa procentowa może 

zostać ustalona na poziomie stałym bądź zmiennym. W przypadkuzmiennej stopy procentowej, 

umowa kredytowa powinna jasno określać zasady jej zmiany w czasie finansowania121.  

Umowa kredytowa zawiera nominalne stopy odsetek. Dla kredytów zaciągniętych na 

okres poniżej jednego roku, różnią się one od efektywnych (rzeczywistych) stóp procentowych, 

które uwzględniają nie tylko oprocentowanie, a także pozostałe koszty tj. opłaty czy prowizje. 

Z tego powodu, mały lub średni przedsiębiorca, powinien ostrożnie oszacować efektywność 

kredytu i być świadomym efektywnej stopy odsetek przez zawarciem umowy z kredytującym 

bankiem122.  

W przypadku kredytów krótkoterminowych występują różne metody naliczania 

odsetek123: 

 odsetki proste- wynoszące tą samą wartość przez cały okres kredytowania, 

obliczane przez cały okres od kwoty kredytu, płatne z dołu; 

                                                 
118 W. Szczęsny, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 54. 
119 J. Jaworski, op. cit., s. 244- 245. 
120 R. Machała, op. cit., s. 224. 
121 G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2013, s. 186. 
122 G. Michalski, op. cit., s. 187. 
123Ibidem, s. 187-189. 
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 odsetki składane- następujące odsetki naliczane są od kapitału powiększonego 

o poprzednie odsetki; 

 odsetki płatne z góry- pobierane na początku okresu odsetkowego bądź w 

momencie rozpoczęcia kredytowania (dyskonto). 

Do uzyskania kredytu bankowego niezbędne jest przejście przez bankową procedurę, 

której kluczowym elementem jest sporządzenie wniosku kredytowego. Powinien on zawierać 

informacje o przedsiębiorstwie, a także cel i sposób użytkowania środków. Często banki 

wymagają szczegółowego biznesplanu, z uwzględnieniem przyszłych przepływów pieniężnych 

związanych z podejmowanym przedsięwzięciem124. Oprócz szczegółowej analizy i 

kompleksowej oceny zdolności kredytowej, bank przed zawarciem pisemnej umowy 

kredytowej negocjuje jej warunki, a po udzieleniu kredytu- monitoruje kredytobiorcę125. 

Istnieje wiele podziałów kredytów. Za najważniejsze uznaje się126: 

 czas trwania: 

o kredyt krótkoterminowy- nie przekraczający 1 roku; 

o kredyt średnioterminowy- między rokiem a 5 latami; 

o kredyt długoterminowy- powyżej 5 lat; 

 przeznaczenie: 

o kredyt finansujący działalność bieżącą; 

o kredyt finansujący działalność inwestycyjną; 

 rodzaj rat: 

o kredyt o ratach stałych; 

o kredyt o ratach zmiennych. 

 Kredyty bankowe nie cechują się automatycznością. Wraz ze wzrostem potrzeb 

finansowych, przedsiębiorstwa zwracają się do banków o dodatkowe fundusze. W przypadku 

odrzucenia przez bank wniosku o kredyt bankowy, przedsiębiorstwo może utracić atrakcyjne 

możliwości rozwoju127. 

 Często banki komercyjne nie są skore do finansowania małych przedsiębiorstw, a 

przede wszystkim jednostek w początkowej fazie rozwoju, ze względu na wysokie ryzyko i 

brak spełnionych wymogów zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu. Są one 

podstawowymi słabościami małych przedsiębiorstw. Wynikają z ograniczeń potencjału 

                                                 
124 R. Machała, op. cit., s. 222-223. 
125 J. Jaworski, op. cit., s. 244. 
126Ibidem, s. 223. 
127 G. Michalski, op. cit., s. 186. 
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przedsiębiorstwa, zależnego od wielkości kapitału własnego. Inną barierą jest krótka lub brak 

historii współpracy przedsiębiorstwa z bankiem, która bazuje na otworzonym rachunku 

bankowym. Posiadany rachunek bankowy nie tylko tworzy historię, ale także wzmacnia 

wiarygodność jednostki gospodarczej128.  

 Cechą małego przedsiębiorstwa jest ograniczony dostęp do kredytu bankowego, a także 

niechęć do tej formy finansowania. Stanowisko przedsiębiorstwa zależne jest od fazy cyklu, w 

jakiej aktualnie się znajduje. Najbardziej niekorzystna sytuacja wobec banku dotyczy 

przedsiębiorstw rozliczających się z urzędem skarbowym na podstawie ryczałtu 

ewidencjonowanego bądź karty podatkowej, ze względu na brak ewidencji kosztów, co 

przekłada się na trudności z ustaleniem zdolności kredytowej. Przedsiębiorstwo prowadzące 

księgę przychodów i rozchodów, a więc rozliczające się na zasadach ogólnych, znajduje się w 

lepszej sytuacji. W tym wypadku, koszty są ewidencjonowane, co umożliwia ocenę zdolności 

kredytowej. Jednostki gospodarcze, które rozliczają się na podstawie ryczałtu, mogą uzyskać 

kredyt bankowy, gdy prowadzą operacje rynkowe za pośrednictwem rachunku bankowego. W 

tej sytuacji bank, który prowadzi rachunek przedsiębiorstwa, ma możliwość dokonania 

prawidłowej oceny sytuacji finansowej. Natomiast, gdy jednostka rozlicza się gotówkowo, 

pozbawia się szansy otrzymania kredytu bankowego129.  

3.2. Kredyt kupiecki 

 

Kredyt kupiecki jest odroczeniem płatności za określone wyroby. Udzielany jest przez 

dostawców z odpowiednim potencjałem finansowym. Stosowany jest w sytuacji, gdy 

przedsiębiorstwo zamierza nabyć konkretne wyroby w czasie niedoboru środków 

wystarczających na jednorazową zapłatę. Innymi określeniami kredytu kupieckiego są 

pożyczka pieniężna oraz kredyt handlowy bądź towarowy130.  

Kredyt kupiecki udzielany jest na okres od kilku dni do kilku miesięcy. Czas odroczenia 

płatności uzależniony jest od branży dostawcy, ryzyka szacowanego przy transakcji z danym 

klientem, charakteru produktu, specyfiki firmy, a także relacji między kontrahentami. 

Wyróżnić można terminy131: 

 krótkie, dotyczące nowych klientów, nieznanych kontrahentów, a także przy 

małych zamówieniach; 

                                                 
128 H. Zadora, op. cit., s. 92-93. 
129Ibidem, s. 93. 
130 T. Kaczmarek, op. cit., s. 153.  
131Ibidem, s. 154. 
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 standardowe, oferowane klientom dokonującym regularnych zakupów; 

 długie, przeznaczone dla klientów o małym ryzyku kredytowym, dokonujących 

dużych zamówień. 

Dzięki kredytowi kupieckiemu jednostki gospodarcze mają możliwość wzajemnego 

finansowania. Firma korzystająca z odroczonego terminu płatności, uzyskuje korzyści w 

postaci niepobranego kredytu bankowego. W większości przypadków przedsiębiorstwa są 

zarówno dawcą jak i biorcą kredytu kupieckiego, ze względu na współpracę z dostawcami oraz 

odbiorcami. Kredyt kupiecki jest źródłem finansowania, gdy suma wartości przekazanych 

odbiorcom jest niższa niż korzyści finansowe osiągnięte od dostawców132. 

Występują dwie formy kredytu kupieckiego133: 

 kredyt dostawcy, polegający na rzeczywistym odroczeniu terminu płatności za 

dobra i usługi. Odbiorca decyduje się na skorzystanie z kredytu kupieckiego 

przy korzystniejszej cenie od innych źródeł finansowania. Koszty kredytu 

dostawcy wliczone są w cenę, którą ostatecznie płaci odbiorca. Ma on jednak 

możliwość otrzymania rabatu, czyli skonta, przy zapłacie gotówką lub spłacie 

we wcześniejszym terminie niż wynikającym z faktury; 

 kredyt odbiorcy występujący w formie zaliczki stanowiącej część całej 

płatności, będącej gwarancją wywiązania się klienta z danej transakcji. 

Pozostaje ona u sprzedawcy, jeśli odbiorca nie wywiąże się z zobowiązań. Ze 

względu na brak dodatkowego zabezpieczenia, nie jest możliwe określenie 

wiarygodności kredytowej klienta. 

Możliwość uzyskania skonta związana jest z klasyfikacją kredytu kupieckiego jako klasyczną 

formę kredytu. Nieklasyczna forma kredytu kupieckiego cechuje się brakiem możliwości 

uzyskania rabatu ze względu na wcześniejszą zapłatę134. 

Decyzja o podjęciu kredytu kupieckiego, powinna być starannie przeanalizowana przez 

zarząd jednostki. Analizie powinny być poddane warunki określone przez dostawce, a w 

szczególności wielkość upustów cenowych. Przedsiębiorstwo ma za zadanie porównać 

opłacalność kredytu kupieckiego do innych źródeł finansowania, a przede wszystkim 

bankowych kredytów krótkoterminowych135.  

                                                 
132 J. Stacharska- Targosz, Finansowanie działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 

Poznań 2005, s. 83. 
133 T. Kaczmarek, op. cit., s. 153. 
134 J. Grzywacz, op. cit., s.15. 
135 M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2002, s. 254. 
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Kredyt kupiecki jest często wywyższany ponad inne formy finansowania. Dzieje się tak 

między innymi dzięki dużej dostępności dla nabywców, którzy są znani dostawcom i dokonują 

regularnych zakupów. Ponadto, zwykle udzielany jest w rachunku otwartym i nie wymaga 

dodatkowych zabezpieczeń. Jest on również darmowy, jeśli korzysta się z bonifikaty czy upustu 

cenowego. W przypadku jednostek gospodarczych wchodzących na rynek, których ryzyko 

powstania należności nieściągalnych jest wysokie, kredyty kupieckie są trudno dostępne. Ze 

względu na brak zabezpieczeń czy zastawów tych kredytów na rynku polskim doszło do 

powstania dużej ilości przeterminowanych i nieściągalnych należności, które są stratami dla 

przedsiębiorstwa oraz budżetu państwa. Dodatkowo jednostka, która korzysta z kredytu 

kupieckiego bez przyznanych upustów, finansuje swoją działalność dość drogim źródłem136. 

 Przedsiębiorstwa zazwyczaj decydują się na korzystanie z finansowania kredytem 

kupieckim w sytuacji problemów z pozyskiwaniem innych źródeł finansowania. Między 

kredytem bankowym a kredytem kupieckim występuje wiele podobieństw, jak i istotne różnice.  

Kredyty bankowe udzielane są po szczegółowej analizie, ocenie zdolności kredytowej i 

potencjalnych zabezpieczeniach jednostki gospodarczej, natomiast kredyt kupiecki jest 

wyrazem zaufania do klienta137. Na uwagę zasługuje także fakt występowania regulatorów 

rynku kredytów kupieckich, a więc firm, które je ubezpieczają. Brak uzyskania akceptacji firmy 

ubezpieczającej często skutkuje w rezygnacji kontaktów handlowych lub ograniczeniem ryzyka 

poprzez zmniejszoną wartość kredytu. Dzięki firmom ubezpieczeniowym, występuje większa 

kontrola finansowania kredytem kupieckim138. 

 Przedsiębiorstwa powinny korzystać z wielu źródeł dostaw, aby znaleźć najlepsze 

warunki kredytowe, a także aktualizować listę wierzycieli w kolejności wymagalnych 

zobowiązań. Muszą mieć jednak na uwadze, że przekraczanie zobowiązań wobec dostawców 

może okazać się bardzo szkodliwe, ze względu na pogarszającą się ocenę zdolności kredytowej. 

Ponadto, niektórzy dostawcy mogą odmówić dalszego kredytowania i domagać się płatności w 

gotówce. Przedsiębiorstwo w ten sposób może uzyskiwać w późniejszych transakcjach gorsze 

warunki od konkurentów współpracujących z tym samym dostawcą, stawiając działalność w 

niekorzystnej sytuacji139. 

3.3. Faktoring 

 

                                                 
136 M. Sierpińska, D. Wędzki, op. cit., s. 252. 
137 T. Kaczmarek, op. cit., s. 154. 
138 J. Stacharska- Targosz, op. cit., s. 84. 
139 M. Sierpińska, D. Wędzki, op. cit., s. 256. 
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Usługa faktoringu dotyczy sprzedaży dokonywanej na zasadach kredytu kupieckiego. 

Sprzedawca nie musi oczekiwać na należności od kontrahenta, lecz instytucja zajmująca się 

usługami faktoringu przekazuje należne środki dotyczące danej sprzedaży. Po zapadnięciu 

terminu płatności instytucja ta ściąga należności od odbiorców, odzyskując środki przekazane 

przedsiębiorstwu. Otrzymana prowizja stanowi dla niej wynagrodzenie za świadczoną 

usługę140. 

 Faktoring to elastyczny instrument finansowania wierzytelności, alternatywa dla 

kredytu przy finansowaniu transakcji handlowych. Posiada cechy cesji wierzytelności, 

dyskonta oraz umowy zlecenia. Jest formą ubezpieczenia wierzytelności, a także 

outsourcingiem usług. Factoring związany jest z trójstronnym stosunkiem prawnym.  

Podmiotami factoringu są: 

 faktorant- uprawniony do otrzymania środków pieniężnych z tytułu dostawy towaru 

bądź świadczonej usługi, posiadający wierzytelność w stosunku do dłużnika; 

 dłużnik- odbiorca towaru lub usługi posiadający zobowiązanie wobec dostawcy; 

 faktor- wyspecjalizowana instytucja finansowa nabywająca wierzytelności faktoranta 

oraz świadcząca dodatkowe usługi. 

Na uwagę zasługuje fakt występowania trzech podmiotów przy umowie dwustronnej. Do 

umowy dochodzi, gdy faktorant sprzedaje swoje wierzytelności, a faktor zdecydowany jest je 

odkupić. Dłużnik nie ma wpływu na funkcjonowanie factoringu. Jest to zgodne z art. 509 

kodeksu cywilnego, który informuje o braku wymagalności zgody dłużnika przy przelewaniu 

wierzytelności na osobę trzecią. Pamiętać jednak trzeba o prawach dłużnika. Wskutek cesji 

wierzytelności sytuacja dłużnika nie może ulec pogorszeniu oraz usługa factoringu nie może 

być dokonana, gdy w umowie pomiędzy dłużnikiem a faktorantem znajdował się zapis o braku 

możliwości przeniesienia wierzytelności na osoby trzecie141. 

 Trzy podstawowe funkcje faktoringu określają jego znaczenie ekonomiczne i są nimi: 

funkcja finansowa, gwarancyjna oraz usługowa. Pierwsza z nich określa uzyskanie płynnej 

gotówki przed upływem terminu inkasa należności za sprzedane towary bądź usługi. Funkcja 

gwarancyjna dotyczy przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorcy przez instytucję 

faktoringową. Natomiast zakres funkcji usługowej obejmuje świadczenie określonych 

czynności związanych z monitorowaniem oraz ewidencją a także inkasem należności, które 

przed podpisaniem umowy były obowiązkami przedsiębiorstwa142. 

                                                 
140 G. Michalski, op. cit., s. 194. 
141 K. Kreczmańska- Gigol, Faktoring w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, s. 17. 
142 M. Panfil, op. cit., s. 316. 
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 Faktoring może podlegać wielu klasyfikacjom, a za najważniejsze uznaje się podział ze 

względu na zakres odpowiedzialności faktora oraz ze względu na termin otrzymania przez 

niego zapłaty. W przypadku klasyfikacji ze względu na zakres odpowiedzialności wyróżnić 

można: 

 faktoring pełny, który określa sytuację, gdy faktor przejmuje całe ryzyko wypłacalności 

dłużnika, co oznacza dokonanie bezwarunkowego zakupu wierzytelności. Faktor w tym 

przypadku pełni funkcję gwarancyjną; 

 faktoring niepełny, który powoduje dochodzenie faktora o zwrot wypłaconych kwot 

przez faktoranta w sytuacji niewypłacalności dłużnika. Ryzyko wypłacalności 

spoczywa na faktorancie; 

 faktoring mieszany, w umowie którego zostają zapisane warunki określające 

odpowiedzialność faktora (kwota do wysokości której faktor odpowiada za 

niewypłacalność, dana kategoria dłużników, rodzaj wierzytelności). 

Natomiast przy podziale ze względu na termin otrzymania zapłaty, występują: 

 faktoring dyskontowy, gdzie faktorant otrzymuje pełną kwotę pieniężną od faktora 

niezwłocznie po przedstawieniu faktur; 

 faktoring zaliczkowy, w którym faktorant otrzymuje zaliczki oszacowane na podstawie 

wartości wierzytelności i terminu zapłaty. Całkowita kwota, pomniejszona o wartość 

zaliczek, przekazywana jest przez faktora w terminie wymagalności wierzytelności 

bądź po otrzymaniu środków od dłużnika; 

 faktoringwymagalnościowy- faktorant otrzymuje należność w terminie zapłaty przez 

dłużnika (faktorant skupiony jest na dodatkowych usługach wynikających z umowy 

faktoringu tj. kontrola ryzyka czy inkasowanie należności)143. 

Faktoring posiada wiele zalet jako źródło finansowania. Jedną z nich jest szybkie 

otrzymanie należnych środków pieniężnych, a także redukcja ryzyka nieściągalnych 

należności. Ponadto, dłuższe terminy płatności poprawiają wolumen sprzedaży. Faktoring 

umożliwia szybsze zagospodarowanie aktywów obrotowych i daje możliwość uzyskania 

dodatkowych zysków, na przykład w postaci upustów. Faktoring pozytywnie wpływa na 

planowanie finansowe- ułatwia jego proces, niezależnie od otrzymywanych wpływów ze 

sprzedaży. Dodatkowo, kierownictwo skoncentrowane jest na pozostałych problemach, 

pomijając kwestię zapewnienia płynności finansowej bieżącymi wpływami144. Wybierając tę 

                                                 
143 M. Tokarski, Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 

2005, s. 85. 
144 W. Szczęsny, op. cit., s. 61. 
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formę finansowania, jednostka ogranicza koszty z ustanowieniem dodatkowych zabezpieczeń 

oraz oszczędza czas, ze względu na mniejszą ilość formalności w porównaniu z umową 

kredytową. Ponadto, dla małych i średnich jest to łatwiejsza do uzyskania forma finansowania 

niż kredyt bankowy, który wymaga spełnienia wielu wymogów i posiadania zdolności 

kredytowej145. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorstwo osiąga oszczędności z tytułu kosztów 

administracyjnych, gdyż to na faktorze ciążą obowiązki związane z obsługą należności. 

Ponadto, jednostka otrzymuje profesjonalną obsługę zarządzania kapitałem pracującym146. 

Najistotniejszą wadą korzystania z faktoringu jest jego wysoki koszt. Ma to znaczące 

odzwierciedlenie w przypadku faktur o niskich kwotach oraz dużej ilości dłużników147. Na 

koszt związany z faktoringiem wpływają odsetki, opłaty za usługi a także prowizja za przejęcie 

ryzyka148. Faktoring niekorzystnie oddziaływuje na kontakty z klientami. W przypadku małych 

i średnich przedsiębiorstw bezpośrednia znajomość właściciela z kontrahentami ma istotny 

wpływ na ich współpracę oraz więź. Może to skutkować także w obniżeniu poziomu sprzedaży 

przez rygorystyczną selekcję odbiorców oraz niedopasowaną ofertę do potrzeb klientów. 

Istnieje także zagrożenie nieetycznych zachowań w postaci przekazywania przez faktora 

informacji o klientach danego przedsiębiorcy do jego konkurencji149.  

Faktoring stosowany jest głównie przez małe i średnie przedsiębiorstwa, których 

specyfika branży wymusza sprzedaż jeszcze przed sezonem na dany produkt, na przykład w 

branży odzieżowej bądź obuwniczej. Jednostki działające w sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw nie są w stanie korzystać z wielu form finansowania należności wynikających 

ze sprzedaży przedsezonowej, ze względu na duże obciążenia150. Barierami korzystania z 

faktoringu są ograniczone lub niezmienne kręgi odbiorców towarów bądź usług danego 

przedsiębiorstwa, a także kontrahenci o wątpliwej wypłacalności151. 

3.4. Leasing 

 

Leasing to nowoczesna forma finansowania, często stosowana w krajach z rozwiniętą 

gospodarką rynkową. Jest specyficzną formą korzystania z rzeczowych składników 

                                                 
145 J. Czarecki, Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 83.  
146 J. Grzywacz, op. cit., s. 21. 
147 W. Szczęsny, op. cit., s. 62. 
148 M. Sierpińska, D. Wędzki, op. cit., s. 196. 
149 G. Michalski, op. cit., s. 196. 
150Ibidem, s. 197. 
151 J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2008, s. 131.  
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majątkowych za określoną opłatą. Dzięki płatności w ratach, użytkownik dostaje daną rzecz do 

dyspozycji bez konieczności posiadania w określonym momencie środków pieniężnych  w 

równowartości jej ceny. Dawca leasingu uzyskuje natomiast środki pieniężne z dzierżawionej 

rzeczy152. 

Uczestnikami transakcji leasingowej są153: 

 leasingodawca, inaczej nazywany finansującym; 

 leasingobiorca, określany również jako korzystający z przedmiotu leasingu ; 

 dostawca przedmiotu leasingu; 

 instytucja finansująca zakup przedmiotu; 

 jednostka ubezpieczająca transakcję. 

Przez wiele lat w Polsce leasing funkcjonował na zasadzie umowy nienazwanej. 

Dopiero w 2001 roku w Kodeksie Cywilnym pojawiło się pojęcie „umowy leasingu” i od tego 

czasu powszechnie funkcjonuje jako umowa nazwana. Na jego podstawie mowa leasingowa 

zawierana jest na określony czas i zobowiązuje leasingodawcę do oddania leasingobiorcy do 

użytkowania określonej w umowie rzeczy w zamian za określoną sumę środków płatnych 

ratalnie154. Należne wynagrodzenie pieniężne jest co najmniej równe cenie nabycia przedmiotu 

leasingu155. Po skończonym okresie obowiązywania umowy, leasingodawca może sprzedać 

bądź oddać do dalszego użytkowania dany przedmiot leasingobiorcy lub sprzedać go osobie 

trzeciej156. 

Leasing stanowi jeden ze sposobów finansowania nabycia czynników produkcji, a w 

szczególności stosowany jest do finansowania inwestycji. Jest jedną z alternatyw zastępującą 

kredyt bankowy, ze względu na łatwiejszy dostęp157. Dzięki leasingowi występuje znaczący 

rozwój przedsiębiorstwa, bez natychmiastowego zaangażowania znaczącego kapitału. Istotą 

jest osiąganie korzyści gospodarczych bez własności danego przedmiotu. Leasing zaspokaja 

potrzeby inwestycyjne umożliwiając pożyczenie maszyn, urządzeń, środków transportu, 

komputerów itp.158. 

                                                 
152 Z. Leszczyński, A. Skowronek- Mielczarek, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Wydawnictwo PWE, 

Warszawa 2004, s. 208-209.  
153 W. Szczęsny, op. cit., s. 69. 
154Ibidem, s. 208. 
155 J. Bednarz, E. Gostomski, op. cit., s. 124. 
156 A. Skowronek- Mielczarek, op. cit. s. 130. 
157 Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 

Kraków 2006, s. 110. 
158 A. Skowronek- Mielczarek, op. cit., s.124. 
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Literatura wyróżnia wiele form i odmian leasingu. Jednak za najważniejsze kryteria 

uznaje się konsekwencje podatkowe oraz podmiot finansujący159. 

Według  kryterium konsekwencji podatkowej, występuje leasing operacyjny oraz 

finansowy. Umowa leasingu operacyjnego zawierana jest na relatywnie krótki czas, 

odpowiadający okresowi pomiędzy 12 a 24 miesiącami. Przedmiot leasingu należy do 

leasingodawcy i zobowiązany jest do jego amortyzacji. Leasing operacyjny wybierany jest 

przez przedsiębiorstwa, którym zależy na najnowocześniejszych środkach trwałych, 

dostarczających wiele korzyści ekonomicznych. Ryzyko dotyczące przedmiotu leasingu, a w 

tym koszty utrzymania i naprawy, podatki oraz ubezpieczenie przypada na leasingodawcę. 

Leasingobiorcy przysługuje możliwość odstąpienia od umowy z odpowiednim terminem 

wypowiedzenia160. Leasing finansowy określa się także leasingiem inwestycyjnym lub 

kapitałowym. Jego umowa zawierana jest na długi okres czasu, zbliżony do okresu amortyzacji 

przedmiotu. Ponadto, w porównaniu do leasingu operacyjnego, dotyczy on dóbr o większej 

wartości. Po wygaśnięciu umowy, leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu, 

często za symboliczną kwotę. Jednakże w przypadku wcześniejszego odstąpienia od 

umowy(przed upływem terminu) umowa leasingu finansowego wiąże się z koniecznością 

zapłaty relatywnie wysokiego odszkodowania. Leasingobiorca ponosi koszty użytkowania 

przedmiotu oraz ciążące na nim dokonywanie amortyzacji161.  

Według kryterium podmiotu finansującego, występuje leasing bezpośredni oraz 

pośredni. Z leasingiem bezpośrednim mamy do czynienia, gdy występują dwie strony: 

leasingobiorca oraz leasingodawca, a przedmiot dostarczony jest przez jego producenta bądź 

właściciela. Umowa zawierana jest na krótki okres czasu, po którym przedmiot zwracany jest 

do jego dawcy162. W leasingu pośrednim instytucja świadcząca usługi leasingowe jest w 

kontakcie z wytwórcą przedmiotu leasingu, a umowa zawierana jest pomiędzy tą jednostką a 

leasingobiorcą korzystającym z przedmiotu. Umowa zawierana jest na dłuższy okres czasu, a 

po jej ustaniu przedmiot sprzedawany jest leasingobiorcy bądź osobie trzeciej.163 

Leasing posiada wiele zalet jako źródło finansowania. Po pierwsze, przy niewielkiej 

ilości kapitału własnego, umożliwia znaczący rozwój procesów inwestycyjnych. Pozytywnie 

wpływa na konkurencyjność jednostki, gdyż sprzyja wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. 

Dzięki leasingowi zwiększa się płynność finansowa przedsiębiorstwa, nie występuje 

                                                 
159 J. Grzywacz, op. cit., s. 36.  
160 Z. Biskupski, Leasing w praktyce, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014, s. 18.  
161 J. Jaworski, op. cit., s. 247.  
162 J. Grzywacz, op. cit., s. 37. 
163 M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004, s.122. 
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zwiększenie zadłużenia a tym samym nie jest ograniczony dostęp do innych form finansowania 

kapitałem obcym164. Z korzystaniem z leasingu związane są również korzyści podatkowe. 

Przedsiębiorstwo obniża koszty leasingu poprzez pomniejszenie dochodu będącego podstawą 

naliczania podatku dochodowego. Dodatkowo, występuje efekt przesunięcia zapłaty podatku 

wynikający z okresu leasingu oraz wartości rezydualnej165. Zauważyć można również korzyści 

bilansowe, ze względu na fakt, iż operacja leasingu nie jest wykazywana jako zobowiązanie, a 

tym samym nie zmniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Ma to największe znaczenie, 

gdy jednostka ma zamiar pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania166. 

Należy jednak zwrócić również uwagę na wady, jakie związane są z korzystaniem z 

leasingu. W trakcie trwania umowy leasingowej, korzystający jest nieprzerwalnie związany z 

danym przedmiotem, nie ma elastyczności w działaniu. Bardzo ważne są również koszty, które 

często mogą okazać się wyższe w porównaniu z kredytem. Leasingobiorca ponosi opłaty 

związane z korzystaniem z przedmiotu oraz ubezpieczeniem od utraty czy pożaru. Ponadto, w 

przypadku niepowodzenia działalności, przedsiębiorstwo nadal musi płacić raty leasingowe167. 

Jednym z obowiązków leasingobiorcy jest dbałość o utrzymanie przedmiotu w należytym 

stanie. W przypadku jej uszkodzenia jest zobligowany do jej naprawy. Występują także ciężary 

obciążające posiadaczy rzeczy, jakimi są podatki od nieruchomości oraz środków transportu168. 

Wiele przedsiębiorstw napotyka problemy z interpretacją przepisów związanych z leasingiem, 

przede wszystkim związanych z kwestiami podatkowymi. Ponadto, w przypadku opóźnień z 

zapłatą za raty leasingowe, korzystający obarczany jest dodatkowymi opłatami oraz musi liczyć 

się z ryzykiem utraty leasingowanego przedmiotu169.  

3.5. Franczyza 

 

Franczyza jest długoterminowym pozwoleniem, licencją, zgodą na świadczenie usługi 

bądź oferowanie produktu w imieniu właściciela przez drugą stronę umowy oraz korzystanie z 

nazwy handlowej, znaku bądź logo i stosowanie się do określonych cen170. Prawo do 

rozporządzania technologią, procesem, produktem bądź znakiem firmy udzielane jest za opłatą. 

                                                 
164 J. Grzywacz, op. cit., s. 21. 
165 J. Grzywacz, M. Burżacka- Majcher, Leasing w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007, s. 51. 
166 J. Grzywacz, op. cit., s. 40. 
167 T. Kaczmarek, op. cit., s. 81. 
168 W. Szewc, S. Zieleń, Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, 

s. 30. 
169 J. Grzywacz, op. cit., s. 40. 
170 M. K. Stawicka, Franczyza. Droga do sukcesu, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2009, s. 59. 
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Franczyza stanowi system oparty na ciągłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, które są 

niezależne oraz prawnie i finansowo odrębne171. 

 W zawarciu umowy franczyzowej biorą udział franczyzodawca oraz franczyzobiorca. 

Franczyzodawca, również nazywany franczyzerem bądź franchisingodawcą, jest osobą prawną 

lub fizyczną, posiadającą znak towarowy lub nazwę handlową. Ponadto, cechuje się bogatą 

wiedzą na temat oferowanego produktu lub usługi i posiada zdolności zarządcze 

wykorzystywane w innych przedsiębiorstwach. Franczyzobiorca, którego określa się również 

franczyzantem lub franchisingobiorcą, jest osobą prawną lub fizyczną, prowadzącą działalność 

gospodarczą w ramach systemu franczyzowego. Funkcjonowanie jego działalności opiera się 

na koncepcji biznesowej franczyzodawcy, jednak działa on na własny rachunek i ponosi 

wszelkie ryzyko związane z prowadzoną działalnością172. 

 Umowa franczyzowa zawierana jest pomiędzy dawcą oraz biorcą franczyzy. Za 

przedmiot umowy uznaje się prawa przekazane przez dawcę oraz obowiązki przyjęte przez 

biorcę. Strony działają w ramach systemu franczyzowego, którego celem jest stworzenie 

niezależnych sieci jednostek gospodarczych oferujących produkty lub usługi pod marką 

jednego właściciela. Przedsiębiorstwa te działają samodzielnie, ponosząc indywidualnie koszty 

i ryzyko wynikające z prowadzenia działalności.173 Powiązanie franczyzowe inicjowane jest 

przez franczyzodawcę, którego zadaniem jest określenie warunków i zasad współpracy z 

franczyzobiorcami174.  

 Istotne znaczenie w systemie franczyzowym jest pakiet franczyzowy zawierający 

koncepcję biznesową oferowaną przez franczyzodawcę. Standardowy pakiet franczyzowy 

składa się ze175: 

 znaku towarowego- będącego oznaczeniem graficznym odróżniającym 

przedsiębiorstwo w obrocie towarów lub świadczenia usług; 

 know-how- czyli wiedzy użytecznej w produkcji (technicznej, technologicznej, 

organizacyjnej); 

 podręcznika operacyjnego- zawierającego zasady prowadzenia działalności w systemie 

franczyzowym, którego zadaniem jest ochrona koncepcji działalności; 

                                                 
171 M. J. Ziółkowska, Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014, 

s. 23-24.  
172 M. K. Stawicka, op. cit., s. 59-60.  
173Ibidem, s. 61. 
174 M. J. Ziółkowska, op. cit., s. 72.  
175 D. Ostrowska, op. cit., s. 182. 
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 usług świadczonych franczyzobiorcom przez franczyzodawców- określonych w 

zależności od rodzaju prowadzonej działalności; 

 opłat dla franczyzodawców- będących przychodem z tytułu udzielonej franczyzy. 

W ramach opłat ponoszonych przez franczyzobiorców na rzecz franczyzodawców 

wyróżnić można opłatę wstępną, opłaty bieżące oraz opłatę marketingową. Opłata wstępna 

pobierana jest w momencie podpisania umowy franczyzowej. Po jej uiszczeniu, 

franczyzodawca otrzymuje opisany pakiet franczyzowy, dzięki któremu poznaje kompleksową 

koncepcję oferowanej działalności gospodarczej. Opłaty bieżące(miesięczne) występują co 

miesiąc w postaci stałej kwoty bądź odpowiedniego procentu od sprzedaży, który zwykle 

wynosi między 2% a 5% uzyskiwanych obrotów netto. Opłaty miesięczne nie muszą mieć stałej 

wysokości; dość często praktykowane jest naliczanie tych opłat jako procentu od 

zrealizowanego obrotu albo jako pewnej stałej kwoty do której dodaje się część zmienną 

naliczaną jako procent od zrealizowanego obrotu. Ostatnia z wymienionych opłatto opłata 

marketingowa. Opłata marketingowa jest wpłacana na tzw. fundusz marketingowy, z którego 

franczyzobiorca realizuje określone cele marketingowe. Podobnie jak w przypadku opłat 

bieżących, również opłata marketingowa może stanowić stałą kwotę, bądź procent sprzedaży, 

zazwyczaj w granicy 1%-3%.  

Franczyzodawca nie jest zobligowany do pobierana wszystkich wymienionych opłat. 

Zdarzają się na przykład franczyzodawcy, którzy wymagają zapłaty opłaty wstępnej, 

alerezygnują  z opłaty marketingowej, gdyż marka firmy jest już bardzo znana. Inne decydują 

się na zniesienie pobierania stałej części opłaty bieżącej, uzyskując dochód poprzez marżę, 

umożliwiając współpracę z franczyzobiorcami o niższych nakładach finansowych176.  

 W literaturze znaleźć można wiele form franczyzy. Podstawowym kryterium jest rodzaj 

prowadzonej działalności.  W ramach tego podziału wyróżnia się franczyzę produkcyjną, 

handlową (dystrybucyjną), usługową i mieszaną. Franczyza produkcyjna  określana jest 

również jako przemysłowa lub technologiczna, franczyzobiorca wykupuje licencję na 

wytwarzanie danego produktu i zobowiązuje się do przekazania know-how informacji 

technologicznych do wytwarzania określonego produktu w określonym standardzie. Franczyza 

handlowa zwana również dystrybucyjną, określa przekazanie franczyzobiorcy wiedzy i technik  

niezbędnych do prowadzenia firmy.  Franczyza usługowa dotyczy posługiwania się znakiem 

                                                 
176 M. K. Stawicka, op. cit., s. 83-85. 
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firmowym oraz określoną procedurą świadczonych usług. Franczyza mieszana łączy wszystkie 

cechy wspomnianych form177.  

Istnieje również podział franczyzy ze względu na  rodzaj umowy178. Wyróżnia się 

franczyzę bezpośrednią, pośrednią, wielokrotną, indywidualną, masterfranczyzę 

(subfranchising), podporządkowaną (przedstawicielstwo regionalne). Franczyza bezpośrednia 

występuje w przypadku braku pośrednika w zawieraniu umowy oraz podmiotów 

pośredniczących w trakcie współpracy. Franczyza pośrednia opiera się na podmiocie 

zajmującym się tworzeniem sieci biorców. Pośrednik jako jedyna osoba, jest zobowiązany do 

rozpowszechniania działalności franczyzodawcy na danym terenie. Franczyza indywidualna 

jest rodzajem franszyzy bezpośredniej. Biorca tworzy jedno przedsiębiorstwo realizujące 

umowę franczyzową z działalnością ograniczoną na dany teren. Jej przeciwieństwem jest 

franczyza wielokrotna, która daje prawo biorcy do tworzenia sieci przedsiębiorstw 

franczyzowych we własnym zakresie179. W ramach masterfranczyzy franczyzobiorca korzysta 

ze znaku towarowego oraz prowadzi działalność na wyłączność i z jego inicjatywy do umowy 

mogą zostać wprowadzone zmiany. Franczyza podporządkowana nadaje franczyzobiorcy 

uprawnienia do poszukiwania, wprowadzania do działalności oraz nadzoru nowych partnerów. 

Do jego kompetencji nie należy jednak zawieranie umów180. 

Istnieje wiele zalet wynikających ze współpracy w ramach franczyzy. Jedną z korzyści 

jest gotowy, przetestowany pomysł na biznes. Franczyzodawcy mają uznaną markę oraz 

wyrazisty wizerunek na rynku. Ich działalność jest szeroko rozpoznawalna oraz we wczesnym 

stadium wyrobiła sobie reputacje, a także uznanie wśród klientów. Franczyza jest również 

atrakcyjna ze względu na mniejsze ryzyko przy zakładaniu działalności. Franczyzodawca 

posiada doświadczenie i może zaradzić wielu ewentualnym problemom, na przykład z 

płynnością finansową jednostki. Systematyczne monitorowanie przebiegu działalności 

franczyzobiorców sprzyja rozwojowi i sukcesowi współpracy181.Dzięki stałej pomocy i 

doradztwu dawcy systemu, franczyzobiorca może rozpocząć działalność bez posiadania dużego 

doświadczenia w działalności w danej branży. Biorca systemu ma ułatwione wejście na rynek, 

a osiągnięcie sukcesu ma większe prawdopodobieństwo182. Ponadto, dzięki franczyzie 

                                                 
177 A. Antonowicz, Franchising. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2010, 

s. 18-19. 
178www.lex-pol.pl/2010/09/rodzaje-umow-franczyzowych/, data pobrania 11.08.2016r. 
179 D. Ostrowska, op. cit., s. 189. 
180www.lex-pol.pl/2010/09/rodzaje-umow-franczyzowych/, data pobrania 11.08.2016r. 
181 I. Murray, Przewodnik po franczyzie. Jak wybrać najlepszą dla Twojego biznesu?, Wydawnictwo HELION, 

Gliwice 2006, s. 40-43. 
182 M. J. Ziółkowska, op. cit., s. 54. 
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następuje połączenie sił, a wraz ze zwiększeniem wielkości przedsięwzięcia, zwiększeniu ulega 

moc nabywcza. Franczyzobiorcy uzyskują korzystniejsze warunki w umowach z dostawcami. 

Z franszyzą związana jest także łatwość finansowania, która szczególnie dla biznesów na 

początku działalności bywa utrudniona. Banki ze względu na zmniejszone ryzyko chętniej 

udzielają kredytów przyszłym franczyzobiorcom183. 

Łańcuch franczyzowy związany jest również z wieloma niedogodnościami. Jedną z nich 

jest brak niezależności przedsiębiorcy, który zobligowany jest do uiszczania opłat oraz 

ograniczonej mocy decyzyjnej. Współpraca franczyzowa związana jest również ze stałą 

kontrolą przestrzegania standardów określonych przez dawcę systemu184. Franczyzodawca 

może również nadużywać swojej pozycji poprzez zawyżanie opłat, odbywanie szkoleń na 

własny koszt franczyzobiorcy, bądź narzucanie kupna konkretnych towarów w celu 

odsprzedaży. Ponadto, ze względu na brak kontroli franczyzobiorcy nad polityką sieci, ponosi 

on konsekwencje błędnej polityki rynkowej dawcy. Jednocześnie, biorca obarczony jest całym 

ryzykiem prowadzenia punktu franczyzowego, związanym np. z obniżonymi zyskami185. 

Dodatkowo umowa franczyzowa zawierana jest na określony czas, co związane jest z ryzykiem 

nieprzedłużenia współpracy. Po upływie okresu z umowy franczyzodawca może, w wyniku 

subiektywnych powodów, nie przedłużyć umowy186.  

 

3.6. Dotacje oraz subwencje 

 

 Dotacje niezmiennie stanowią najpopularniejszą część wydatków publicznych o 

charakterze pomocowym. Istotne jest rozróżnienie terminu dotacji od subwencji, subsydiów 

bądź innych pokrewnych pojęć. Za dotację uznaje się zasilenie bezzwrotnymi środkami 

finansowymi. Dotacja wykonywana jest z budżetu podmiotu publicznego i podlega 

szczególnym zasadom rozliczania. Jest świadczeniem jednostronnym, nieodpłatnym 

udzielanym w określonej wielkości. Natomiast pojęcie subwencji bądź subsydium jest często 

niepoprawnie używane jako synonim dotacji. Subwencje, bazując na polskich regulacjach 

prawnych, określane są jako świadczenie publicznoprawne o ogólnym charakterze. Dotacje 

natomiast są ukierunkowane na konkretny cel, wywołanie określonego efektu gospodarczego. 

Przeznaczane są na dofinansowywanie działalności gospodarczej, umożliwiając 

przedsiębiorcom podejmowanie inwestycji. Dotacje mogą występować w postaci pieniężnej 

                                                 
183 I. Murray, op. cit., s. 44-45. 
184 M. J. Ziółkowska, op. cit., s. 54-55.  
185 J. Grzywacz, op. cit., s. 73. 
186 M. K. Stawicka, op. cit., s. 71. 
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bądź rzeczowej. Są to bezpośrednie wydatki budżetu państwa lub regionu na rzecz konkretnych 

jednostek gospodarczych187. Subwencje  zaś mogą zostać przeznaczone na zadania bieżące oraz 

inwestycyjne, jedynie pośrednio stanowiąc źródło finansowania świadczeń przedsiębiorstw. 

Subsydium z kolei określa środki publiczne zaangażowane w mechanizm zewnętrzny 

dokapitalizowania przedsiębiorstw. Środki publiczne są wydatkowane bądź wykorzystywane 

w sposób pośredni, rezygnując z dochodów budżetowych lub poprzez udzielenie poręczenia188.  

 Dotacje nie stanowią jednorodnej grupy świadczeń. Mogą występować w postaci dotacji 

przedmiotowych, podmiotowych, a także dotacji celowych. Istnieją dotacje w postaci dopłat do 

bieżących kosztów działalności, a także do usług szkoleniowych czy konsultingowych189. 

Dotacje przedmiotowe to dopłaty dla przedsiębiorców, obliczone na podstawie rozporządzenia 

Ministra Finansów. Zasady ich udzielania zawarte są w ustawach szczególnych oraz aktach 

prawnych Unii Europejskiej. Przedmiot dotacji oraz kwoty ustalane są corocznie w ustawie 

budżetowej. Najczęściej udzielane są dla przedsiębiorców świadczących usługi socjalne bądź 

komunalne i przeznaczane są na dopłaty do określonych wyrobów lub usług. Są świadczeniami 

wyrównującymi i nie mają charakteru prorozwojowego bądź proinwestycyjnego190. Dotacje 

podmiotowe wykorzystywane są do dofinansowywania bieżącej działalności przedsiębiorstw i 

udzielane są przedsiębiorcom prywatnym o niestabilnej sytuacji finansowej. Dotacje są 

najliczniejszą grupą i cieszą się popularnością jako forma wspierania wzrostu gospodarczego. 

Mają szerokie zastosowanie, które łączy się z realizacją programów operacyjnych oraz 

priorytetami polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Odpowiednio zredagowane osie 

priorytetowe i uszczegółowione zadania, pozwalają na dostosowanie dotacji do potrzeb 

przedsiębiorców. Dotacje celowe są instrumentem prawno finansowym uzupełniającym luki i 

niedoskonałości rynku powstające w związku z prowadzeniem działalności gospodarczych191. 

 Szczególnie znaczącym źródłem pomocy dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

jest wsparcie regionalne. Głównym celem jest rozwój terenów zacofanych cywilizacyjnie i 

gospodarczo poprzez pobudzanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorców. Dotyczyć może 

tworzenia nowych miejsc pracy, rozbudowy mocy produkcyjnej lub budowy nowych obiektów. 

Pomoc regionalna nie wyklucza otrzymania pomocy finansowej z innych źródeł na 

                                                 
187 J. Choroszczak, M. Mikulec, Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Poltext, 

Warszawa 2012, s. 39. 
188 A. Dobaczewska, Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej, Wydawnictwo 

Difin, Warszawa 2013, s. 204-208. 
189 B. Rogoda, Fundusze pomocowe Unii Europejskiej wspierające przedsiębiorczość, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 18. 
190 I. Pruchnicka- Grabias, A. Szelągowska, op. cit. s. 275-277. 
191 A. Dobaczewska, op. cit., s. 213. 
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sfinansowanie prac badawczych czy zadań związanych z ochroną środowiska. Jednak, 

przedsiębiorca musi spełnić warunek utrzymania działalności przez co najmniej okres pięciu 

lat. Główną barierą ograniczonego wykorzystywania tego typu źródła finansowania uznaje się 

słabą wiedzę przedsiębiorców192. 

 Pomoc samorządowa może wspierać istniejące już jednostki gospodarcze lub 

stymulować powstawanie nowych działalności. Wsparcie finansowe przeznaczone 

bezpośrednio do przedsiębiorstw może obejmować193: 

 dotacje na rozpoczęcie nowych działalności gospodarczych sektora MŚP, a także 

modernizację już istniejących, w celu zwiększenia ilości miejsc pracy. Inwestycje te 

powinny opierać się na innowacyjności, energooszczędności oraz ochronie środowiska. 

Lokalne systemy dotacji pośredniczą w przekazywaniu dotacji i uzupełniają działania 

polityki branżowej; 

 dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych; 

 subsydia na usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe. Instytucje wspierające 

przedsiębiorczość, tj. inkubatory przedsiębiorczości czy ośrodki wspierania 

przedsiębiorczości, regionalnie i lokalnie wdrażają ten instrument dla przedsiębiorców. 

Polscy przedsiębiorcy mają wiele możliwości pozyskania kapitału z preferencyjnych 

źródeł współfinansujących projekty inwestycyjne. Fundusze Unii Europejskiej przyznawane w 

Polsce mają swoje odzwierciedlenie głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Jednostki te mogą korzystać z pomocy unijnej w ramach programów operacyjnych. Obszary 

działalności, które zaliczane są do przedmiotu dofinansowania to m.in. dotacje na transport, 

rozwój kadry, tworzenie lub rozwój parków przemysłowych oraz technologicznych. Możliwa 

do uzyskania pomoc regionalna zależy od lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia, wysokości 

nakładów inwestycyjnych bądź kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników194. 

Dzięki pomocy publicznej jednostka gospodarcza ma możliwość wdrażania szerszych i 

głębszych zmian, bez ograniczania się do wykorzystywania własnych środków. Poprzez 

szybkie zmiany, staje się na rynku bardziej konkurencyjna wobec swoich rywali. Występują 

przypadki trudnych sytuacji, dla których pomoc publiczna może być jedynym sposobem, aby 

pozostać na rynku195. Jednak skomplikowana procedura oraz duża ilość wymaganych 

                                                 
192 A. Skowronek- Mielczarek, op. cit., s. 159.  
193Ibidem, s. 161. 
194 J. Śliwa, R. Pawlicki, Fundusze unijne jako preferowane źródła rozwoju i konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, 

s. 67. 
195 J. Choroszczak, M. Mikulec, op. cit., s. 49. 
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dokumentów zniechęca przedsiębiorców do korzystania z tej formy finansowania. Ponadto 

negatywnym skutkiem dotowania może okazać się zniekształcenie konkurencji, ze względu na 

selektywny charakter i uprzywilejowania196.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196 A. Dobaczewska, op. cit., s. 33. 
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Rozdział IV. Źródła finansowania działalności na przykładzie 

przedsiębiorstw działających w Dębicy 

4.1. Metoda badawcza 

 

 Do zebrania informacji na temat źródeł finansowania działalności została zastosowana 

ankieta w formie papierowej. Zawierała ona 15 pytań jednokrotnego jak i wielokrotnego 

wyboru, jak i pytań dotyczących oceny wg podanej skali. Ankieta została przeprowadzona z 

właścicielami oraz osobami zarządzającymi daną jednostką gospodarczą. Wyniki zostały 

zebrane w czerwcu oraz lipcu 2016 roku na terenie miasta Dębica w województwie 

podkarpackim. W badaniu wzięło udział 30 przedsiębiorstw. 

Pytanie pierwsze dotyczyło  rozmiaru  przedsiębiorstwa, czy jest to: mikro, małe, czy 

średnie.  Respondenci odpowiedzieli, że dwanaście firm jest mikro, dwanaście firm małych, a 

sześć firm jest rozmiaru średniego, co przedstawia Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1. Ilość przedsiębiorstw wg rozmiaru 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Mikro 12 

Małe 12 

Średnie 6 
Źródło: opracowanie własne. 

Na drugie pytanie odnośnie ilości zatrudnionych pracowników, szesnaście 

przedsiębiorców odpowiedziało, że zatrudnia do 10 pracowników, dziewięciu posiada do 50 

zatrudnionych, a w pięciu jednostkach zatrudnionych jest do 250 pracowników, co przedstawia 

Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Ilość przedsiębiorstw z określonym zatrudnieniem 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Mniej niż 10 16 

Mniej niż 50 9 

Mniej niż 250 5 
Źródło: opracowanie własne. 

Trzecie zadane pytanie dotyczyło branży prowadzonej działalności. Jedenaście 

przebadanych przedsiębiorstw zajmuje się handlem, siedem jednostek prowadzi działalność 

usługową, a sześć działalności jest o charakterze handlowo usługowym. Ponadto, trzy 
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przedsiębiorstwa zajmują się przemysłem, a dwa turystyką. Jedno przedsiębiorstwo 

prowadzone jest w innej branży niż wymienione w ankiecie. Żadne z przebadanych 

przedsiębiorstw nie zajmuje się finansami i ubezpieczeniami lub łącznością. Zebrane wyniki 

przedstawia Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3. Ilość przedsiębiorstw wg branży 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Handel 11 

Usługi 7 

Handlowo-usługowa 6 

Przemysł 3 

Turystyka 2 

Inna 1 

Finanse i ubezpieczenia 0 

Łączność 0 
Źródło: opracowanie własne. 

Na czwarte pytanie odnoszące się do zakresu terytorialnego prowadzonej działalności 

respondenci odpowiedzieli w następujący sposób: jedenaście jednostek prowadzi działalność 

jedynie na terenie miasta Dębica, trzy przedsiębiorstwa działają na terenie województwa, 

trzynaście operuje w Polsce, a cztery prowadzi również działalność międzynarodową. 

Zestawienie udzielonych odpowiedzi przedstawia Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4. Ilość przedsiębiorstw wg terytorium działalności  

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Miejski 11 

Wojewódzki 3 

Krajowy 13 

Międzynarodowy 3 
Źródło: opracowanie własne. 

 Ostatnie pytanie charakteryzujące badaną próbę dotyczyło okresu prowadzonej 

działalności. Trzy przedsiębiorstwa mają staż działalności do 1 roku, cztery funkcjonują w 

okresie od 1roku do 5 lat, a dwadzieścia trzy występuje na rynku już od ponad 5 lat. Uzyskane 

odpowiedzi zamieszczone są w Tabeli 4.5. 
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Tabela 4.5. Ilość przedsiębiorstw wg okresu prowadzonej działalności  

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Do 1 roku 3 

Między 1 rokiem a 5 latami 4 

Powyżej 5 lat 23 
Źródło: opracowanie własne. 

 

4.2. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym 

  

Pytanie 6 dotyczyło znajomości źródeł finansowania przez przedsiębiorców i przedstawia to 

Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6. Znajomość źródeł finansowania 

Wyszczególnienie 
Brak 

znajomości 
Średnia 

znajomość 
Bardzo dobra 

znajomość 

Publiczna emisja akcji 12 17 1 

Venture Capital 27 3 0 

Anioły Biznesu 26 4 0 

Zysk netto 3 11 16 

Odpisy amortyzacyjne 1 12 17 

Kredyt bankowy 2 8 20 

Kredyt kupiecki 9 7 14 

Factoring 11 9 10 

Leasing 2 8 20 

Franczyza 6 17 7 

Dotacje oraz subwencje 4 16 10 

Pożyczki od innych osób i podmiotów 6 12 12 

Depozyty od rodziny 6 18 6 

Ulgi Podatkowe 3 12 15 

Gwarancje rządowe 20 6 4 
Źródło: opracowanie własne.  

W zakresie źródeł finansowania, pierwszym zadanym pytaniem było określenie 

znajomości poszczególnych form. Ankietowani odpowiadali na pytanie w ramach skali: brak 

znajomości, średnia znajomość bądź bardzo dobra znajomość. Ocenie podlegały wewnętrzne 

oraz zewnętrzne źródła finansowania, tj. publiczna emisja akcji, venture capital, anioły biznesu, 

zysk netto, odpisy amortyzacyjne, kredyt bankowy, kredyt kupiecki, faktoring, leasing, 

franczyza, dotacje oraz subwencje, pożyczki od innych osób i podmiotów, depozyty od rodziny, 

ulgi podatkowe, a także gwarancje rządowe.  
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Wykres 4.1. Znajomość wewnętrznych źródeł finansowania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród wewnętrznych źródeł finansowania najbardziej znanymi okazały się zysk netto 

oraz odpisy amortyzacyjne. Łącznie średnią lub bardzo dobrą znajomość zadeklarowało 

odpowiednio aż dwadzieścia siedem oraz dwadzieścia dziewięć ankietowanych. Mniej znaną 

formą finansowania jest publiczna emisja akcji, której znajomość na poziomie co najmniej 

średnim określiło osiemnaście zapytanych osób. Inaczej prezentują się wyniki znajomości 

venture capital oraz aniołów biznesu. Dla dębickich przedsiębiorców są to mało znane terminy, 

odpowiednio dwadzieścia siedem oraz dwadzieścia sześć osób nie ma wiedzy na ich temat. 

Zebrane wyniki odnośnie znajomości wewnętrznych źródeł finansowania przedstawia Wykres 

4.1.  
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Wykres 4.2. Znajomość zewnętrznych źródeł finansowania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku zewnętrznych  źródeł finansowania znajomość poszczególnych form jest 

bardziej wyrównana. Aż siedem źródeł, tj. kredyt bankowy, leasing, franczyza, dotacje oraz 

subwencje, pożyczki od innych osób i podmiotów, depozyty od rodziny, ulgi podatkowe są 

znane dla co najmniej dwudziestu czterem ankietowanym łącznie na poziomie średnim oraz 

bardzo dobrym. Najlepszą znajomością cieszy się kredyt bankowy oraz leasing. W ocenie 

znajomości danych zewnętrznych źródeł finansowania najgorzej uplasowały się gwarancje 

rządowe, które nie są znane aż dwudziestu zapytanym osobom. Wykres4.2. przedstawia wyniki 

z zadanego pytania w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania. 

Kolejne pytanie odnosiło się do źródeł posiadania informacji o formach finansowania 

działalności gospodarczej.  

 

Tabela 4.7. Źródła informacji o formach finansowania 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Ukończone studia ekonomiczne 9 

Doradcy finansowi 10 

Prasa 14 

Internet 18 

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców 15 

Rodzina, znajomi 8 

Inne 5 
Źródło: opracowanie własne.  
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Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie co najmniej jednego z wymienionych 

źródeł tj. ukończone studia ekonomiczne, doradcy finansowi, prasa, Internet, spotkania 

informacyjne dla przedsiębiorców, rodzina/znajomi, bądź inne. Zebrane wyniki przedstawia 

Tabela 4.7. 

 

Wykres 4.3. Źródła posiadania informacji o formach finansowania działalności 

gospodarczej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowanie najpopularniejszym źródłem informacji o formach finansowania 

działalności gospodarczej jest Internet, który poszerza wiedzę aż osiemnastu ankietowanych. 

Dobrym sygnałem jest fakt, iż aż co drugi ankietowany pozyskał informacje podczas spotkań 

informacyjnych dla przedsiębiorców. Duży wpływ ma również prasa, która wpływa na wiedzę 

aż czternastu zapytanych przedsiębiorców. 1/3 ankietowanych korzysta z usług doradców 

finansowych, natomiast dziewięć osób pozyskało wiedzę w trakcie studiów ekonomicznych. 

Ośmiu przedsiębiorców otrzymuje informacje od rodziny bądź znajomych, natomiast pięcioro 

posiada inne źródła pozyskiwania informacji o finansowaniu działalności gospodarczej. 

Wyniki przedstawia Wykres 4.3. 

 Ósme pytanie zadane przedsiębiorcom dotyczyło wykorzystywanych źródeł kapitałów 

własnych w prowadzonej działalności.  
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Tabela 4.8. Źródła kapitałów własnych wykorzystywane do prowadzonej działalności 

gospodarczej 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Publiczna emisja akcji 1 

Venture Capital 0 

Anioły Biznesu 0 

Zysk netto 23 

Odpisy amortyzacyjne 18 

Inne 14 
Źródło: opracowanie własne. 

Ankietowani mieli do wyboru następujące odpowiedzi: publiczna emisja akcji, venture 

capital, anioły biznesu, zysk netto, odpisy amortyzacyjne oraz inne. Zebrane wyniki 

przedstawione zostały w Tabeli 4.8. 

 

Wykres 4.4. Źródła kapitałów własnych wykorzystywane w prowadzonej działalności 

gospodarczej 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Najczęściej wykorzystywanymi źródłami kapitałów własnych są zysk netto oraz odpisy 

amortyzacyjne, odpowiednio w dwudziestu trzech oraz osiemnastu przedsiębiorstwach. Jedna 

osoba uzyskuje środki z publicznej emisji akcji, natomiast piętnastu przedsiębiorców 

zadeklarowało inne źródła kapitałów własnych. Finansowanie poprzez venture capital oraz 

aniołów biznesu nie występuje w badanych jednostkach, co jest skorelowane ze słabą 

znajomością tych źródeł finansowania. Wyniki  przedstawia Wykres 4.4. 

 Ankietowani w kolejnym, dziewiątym pytaniu, przekazali informacje o 

wykorzystywanych źródłach kapitałów obcych w prowadzonej działalności gospodarczej.  
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Tabela 4.9. Źródła kapitałów obcych wykorzystywane w prowadzonej działalności 

gospodarczej 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Kredyt bankowy 23 

Kredyt kupiecki 12 

Factoring 4 

Leasing 16 

Franczyza 0 

Dotacje oraz subwencje 8 

Pożyczki od innych osób i podmiotów 2 

Depozyty od rodziny 2 

Ulgi Podatkowe 13 

Gwarancje rządowe 0 

Inne 3 
Źródło: opracowanie własne.  

Zebrane wyniki o wykorzystywanych źródłach kapitałów obcych przedstawia Tabela 

4.9. 

 

Wykres 4.5. Wykorzystywane źródła kapitałów własnych w prowadzonej działalności 

gospodarczej 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Największą popularnością wśród kapitałów zewnętrznych cieszy się kredyt bankowy, 

którym finansowanych jest dwadzieścia trzy przedsiębiorstwa. Kolejnymi powszechnymi 

formami są leasing oraz ulgi podatkowe, które wykorzystywane są odpowiednio przez 

szesnastu oraz trzynastu właścicieli. Jedynie dwanaście działalności stosuje kredyt kupiecki, 
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natomiast dotacje oraz subwencje uzyskało tylko ośmiu przedsiębiorców. Najmniejsze 

zainteresowanie wśród dębickich jednostek dotyczy factoringu, pożyczek oraz depozytów. 

Żadna z badanych jednostek nie korzysta z franszyzy bądź gwarancji rządowych, które okazały 

się mało znanymi terminami. Trzech przedsiębiorców deklaruje inne źródła finansowania 

zewnętrznego. Na Wykresie 4.5. przedstawione zostały zebrane wyniki.  

Po udzieleniu odpowiedzi o wykorzystywanych źródłach finansowania działalności 

gospodarczej, ankietowani zostali poproszeni o przedstawienie decydujących czynników, 

którymi kierują się przy wyborze zewnętrznych źródeł finansowania.  

 

Tabela 4.10. Decydujący czynnik w kwestii wyboru zewnętrznych źródeł finansowania 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Wysokość opłat i prowizji 25 

Poziom skomplikowania procedury i ilość 

wymaganych dokumentów 
12 

Wymagane warunki do spełnienia 10 

Możliwość szybkiego otrzymania kapitału 7 

Proste zabezpieczenie/brak 9 

Opinie innych firm 5 

Inne 2 
Źródło: opracowanie własne.  

Badani przedsiębiorcy do wyboru mieli następujące odpowiedzi: wysokość opłat i 

prowizji, poziom skomplikowania procedury i ilość wymaganych dokumentów, wymagane 

warunki do spełnienia, możliwość szybkiego otrzymania kapitału, proste zabezpieczenie bądź 

jego brak, opinie innych firm lub inne niż podane. Uzyskane odpowiedzi zawarte są w Tabeli 

4.10.  



58 

 

Wykres 4.6. Decydujący czynnik w kwestii wyboru zewnętrznych źródeł finansowania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 Zdecydowanie najważniejszym czynnikiem, który motywuje przedsiębiorców do 

finansowania danym zewnętrznym źródłem, jest wysokość opłat i prowizji, co potwierdziło aż 

dwudziestu pięciu ankietowanych. Mniejsze znaczenie ma poziom skomplikowania procedury 

wraz z ilością wymaganych dokumentów, które istotne są już tylko dla dwunastu 

przedsiębiorców. Co trzeci ankietowany przy wyborze źródła finansowania zwraca uwagę na 

wymagane warunki do spełnienia, a dziewięciu uważa proste zabezpieczenie bądź jego brak za 

bardzo ważny czynnik. Szybkość otrzymania kapitału bądź opinie przekazane przez innych 

przedsiębiorców były najważniejsze już tylko odpowiednio dla siedmiu i pięciu właścicieli. 

Dwóch ankietowanych uważa, że na ich wybór wpływają inne, niewymienione w ankiecie 

czynniki. Odpowiedzi na to pytanie zawiera Wykres 4.6. 

 Ankietowani w jedenastym pytaniu zostali poproszeni o wypowiedzenie się w kwestii 

barier występujących przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu działalności gospodarczej. 

 

Tabela 4.11. Bariery przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu działalności 

gospodarczej 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 
Niewystarczająca wiedza, ograniczony dostęp do 

informacji 
3 

Skomplikowane procedury oraz zaawansowana 

biurokracja 
22 

Wygórowane wymogi do spełnienia 14 

Wysokie koszty 12 

Obawy przed trudnością w spłacie 8 
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Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Brak wymaganego zabezpieczenia 0 

Inne 2 
Źródło: opracowanie własne.  

Do wyboru przedstawionych zostało osiem odpowiedzi: niewystarczająca wiedza, 

ograniczony dostęp do informacji, skomplikowane procedury oraz zaawansowana biurokracja, 

wygórowane wymogi do spełnienia, wysokie koszty, obawy przed trudnością w spłacie, brak 

wymaganego zabezpieczenia lub inne bariery nie wymienione w liście. Zebrane wyniki 

prezentuje Tabela 4.11.  

 

Wykres 4.7. Bariery przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu działalności 

gospodarczej 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Większość ankietowanych za najistotniejszą barierę przy podejmowaniu decyzji o 

finansowaniu działalności gospodarczej uznaje skomplikowane procedury oraz zaawansowaną 

biurokrację, co podkreślają głosy aż dwudziestu dwóch przedsiębiorców. Kolejnymi istotnymi 

przeszkodami są wygórowane warunki, które przedsiębiorca musi spełnić, a także związane z 

danym finansowaniem wysokie koszty, co potwierdza odpowiednio czternastu oraz dwunastu 

ankietowanych. Ośmiu przedsiębiorców nie decyduje się na dane źródło przez obawy związane 

z trudnościami w spłacie, a jedynie trzech uważa niewystarczającą wiedzę bądź ograniczony 

dostęp do informacji o danej formie finansowania za znaczącą barierę. Dla badanych 
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przedsiębiorców brak wymaganego zabezpieczenia do podjęcia finansowania nie okazuje się 

istotną przeszkodą. Dwie biorące udział w badaniu osoby uznają, że występują inne bariery, 

które nie są zawarte w ankiecie. Wyniki dotyczące jedenastego pytania przedstawia Wykres 

4.7. 

 Przedsiębiorcy w dwunastym pytaniu zostali zapytani o wskazanie  celu przeznaczenia 

uzyskanych środków z działalności gospodarczej. 

 

Tabela 4.12. Cel przeznaczenia uzyskanych środków 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Bieżąca działalność 18 

Uregulowanie zadłużenia 1 

Zakup lub remont posiadanej nieruchomości 9 

Modernizacja urządzeń, maszyn, środków 

transportu 
13 

Wprowadzenie do obrotu nowego produktu lub 

usługi 
13 

Szkolenia dla pracowników 3 

Inne 2 
Źródło: opracowanie własne. 

W ankiecie wymienione zostały następujące cele: bieżąca działalność, uregulowanie 

zadłużenia, zakup lub remont posiadanej nieruchomości, modernizacja urządzeń, maszyn, 

środków transportu, wprowadzenie do obrotu nowego produktu lub usługi, szkolenia dla 

pracowników bądź inne. Zestawienie udzielonych odpowiedzi przedstawia Tabela 4.12.  
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Wykres 4.8. Cel przeznaczenia uzyskanych środków

 
Źródło: opracowanie własne. 

Najczęstszym celem wykorzystania uzyskanych przez jednostkę środków okazuje się 

bieżąca działalność, co potwierdza osiemnastu ankietowanych. Modernizacja urządzeń, 

maszyn, środków transportu oraz wprowadzenie do obrotu nowego produktu bądź usługi zajęły 

drugie miejsce, po wskazaniu przez trzynastu przedsiębiorców. Finansowanie zakupu lub 

remontu posiadanej nieruchomości potwierdziło mniej niż 1/3 zapytanych przedsiębiorców. 

Pozyskiwane środki najrzadziej wykorzystywane są na szkolenia dla pracowników lub 

uregulowanie zadłużenia, co przedstawia jedynie trzy oraz jeden głos na odpowiednie cele. 

Dwóch przedsiębiorców uzyskane środki przeznacza na inne niż wymienione w ankiecie cele. 

Udzielone odpowiedzi zawiera Wykres 4.8. 

Przedsiębiorcy w pytaniu trzynastym zostali  poproszeni o określenie dostępności 

wymienionych źródeł finansowania dla jednostek działających w sektorze małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

 

Tabela 4.13. Dostępność źródeł finansowania dla sektora MŚP 

Wyszczególnienie 
Brak 

dostępu 
Średni dostęp 

Bardzo dobry 

dostęp 
Brak zdania 

Publiczna emisja akcji 4 7 2 17 

Venture Capital 5 2 0 23 

Anioły Biznesu 6 3 0 21 

Zysk netto 1 8 16 5 
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Wyszczególnienie 
Brak 

dostępu 
Średni dostęp 

Bardzo dobry 

dostęp 
Brak zdania 

Odpisy amortyzacyjne 1 10 16 3 

Kredyt bankowy 0 12 16 2 

Kredyt kupiecki 2 7 11 10 

Factoring 0 12 5 13 

Leasing 0 11 15 4 

Franczyza 0 11 4 15 

Dotacje oraz subwencje 1 16 4 9 

Pożyczki od innych osób 

i podmiotów 
1 13 5 11 

Depozyty od rodziny 1 9 8 12 

Ulgi Podatkowe 1 15 8 6 

Gwarancje rządowe 1 6 1 22 
Źródło: opracowanie własne.  

Do uzyskania informacji o danym źródle posłużyły odpowiedzi: brak dostępu, średni 

dostęp, bardzo dobry dostęp, jak również przedsiębiorcy mogli wyrazić brak zdania na temat 

ich dostępności. W Tabeli 4.13. przedstawione zostały zebrane wyniki. 

 

Wykres 4.9. Ocena dostępności wewnętrznych źródeł finansowania dla sektora MŚP 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Wśród kapitałów własnych największą dostępnością według ankietowanych cechują się 

odpisy amortyzacyjne oraz zysk netto. Ponad połowa zapytanych przedsiębiorców uważa, iż są 

one bardzo dobrze dostępne, natomiast średni dostęp został potwierdzony przez co trzeciego 

ankietowanego. W przypadku mniej znanych kapitałów własnych tj. publiczna emisja akcji, 
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venture capital, anioły biznesu, większość udzielonych odpowiedzi była w postaci braku 

zdania, co wytłumaczalne jest poprzez słabą znajomość tych form. Dostępność kapitałów 

własnych przedstawia Wykres 4.9. 

 

Wykres 4.10. Ocena dostępności zewnętrznych źródeł finansowania dla sektora MŚP 

 
Źródło: opracowanie własne. 

W przypadku kapitałów obcych, za najbardziej dostępne źródła dla małych i średnich 

przedsiębiorstw zostały uznane kredyty bankowe oraz leasing, o których zadecydowało 

odpowiednio dwadzieścia osiem  i dwadzieścia sześć odpowiedzi. Średnią dostępnością, 

według ankietowanych, cechują się dotacje oraz subwencje, a także ulgi podatkowe, za czym 

opowiedziało się szesnastu i piętnastu ankietowanych. Odpowiedź „brak zdania” najczęściej 

została użyta w przypadku franczyzy i gwarancji rządowych przez odpowiednio piętnastu i 

dwudziestu dwóch przedsiębiorców. Wykres 4.10 przedstawia opinie przedsiębiorców o 

dostępności kapitałów obcych dla sektora MŚP. 

Przedostatnie pytanie ankiety dotyczyło powodów nieskorzystania z dodatkowych 

źródeł finansowania. Ankietowani mieli do wyboru następujące odpowiedzi: brak wiedzy, 

niepowodzenie w procesie, skomplikowana procedura, zaawansowana biurokracja, 

wygórowane warunki do spełnienia, wysokie koszty, brak wymaganego zabezpieczenia, obawa 

przed trudnościami w spłacie, brak zainteresowania tą formą. Tabela 4.14. przedstawia wyniki 

przeprowadzonego badania. 
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Tabela 4.14. Przyczyny nieskorzystania z dodatkowych źródeł finansowania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowanie najczęstszym powodem niewykorzystywania danego źródła 

finansowania był brak zainteresowania daną formą w oraz brak wiedzy o poszczególnym 

środku. Brak zainteresowania najwidoczniejszy jest w przypadku pożyczek od innych osób i 

podmiotów, a także depozytów od rodziny, co potwierdziło dwudziestu trzech respondentów. 

Dotyczy to również franczyzy oraz gwarancji rządowych, na które swój głos oddało 

odpowiednio dwudziestu oraz osiemnastu ankietowanych. Brak wiedzy był zdecydowaną 

barierą dla przebadanych przedsiębiorców przy decyzji o finansowaniu venture capital lub przy 

udziale aniołów biznesu, co potwierdza dwudziestu ankietowanych. W przypadku najbardziej 

popularnego zewnętrznego źródła finansowania, jakim wśród badanych okazał się kredyt 

bankowy, ankietowani zwrócili uwagę na wysokie koszty oraz obawy przed trudnościami w 

spłacie. Wysokość kosztów wpłynęła także na podjęcie negatywnej decyzji co do finansowania 

factoringiem oraz leasingiem, za czym opowiedziało się odpowiednio trzech oraz 2 

przedsiębiorców. Pożyczki od innych osób i podmiotów, a także depozyty od rodziny nie były 

wybierane również ze względu na obawę przed trudnościami w spłacie, co potwierdziło po 

dwóch ankietowanych. Pomoc publiczna, w postaci dotacji i subwencji, zniechęca dwóch 

ankietowanych wygórowanymi warunkami do spełnienia, aby uzyskać środki, a także troje ich 

skomplikowaną procedurą. Niepowodzenie w procesie oraz brak wymaganego zabezpieczenia 

nie zostały wskazane przez przedsiębiorców jako przyczyna niezastosowania dodatkowych 

źródeł finansowania.  

 Ostatnie, piętnaste pytanie zadane dębickim przedsiębiorcom dotyczyło ich 

najbliższych planów odnośnie finansowania zewnętrznymi źródłami.  

 Brak 

wiedzy

Niepowodzenie 

w procesie

Skomplikowan

a procedura

Zaawansowana 

biurokracja

Wygórowa

ne 

warunki 

do 

spełnienia

Wysokie 

koszty

Brak 

wymagan

ego 

zabezpie

czenia

Obawa 

przed 

trudnośc

iami w 

spłacie

Brak 

zainteres

owania 

tą formą 

finansow

ania

Publiczna emisja akcji 12 0 0 0 0 1 0 0 16

Venture Capital 20 0 0 0 0 0 0 0 10

Anioły Biznesu 20 0 0 0 0 0 0 0 10

Zysk netto 4 0 2 0 0 0 0 0 5

Odpisy amortyzacyjne 2 0 1 0 0 0 0 0 6

Kredyt bankowy 1 0 0 1 0 2 0 1 2

Kredyt kupiecki 5 0 0 1 0 0 0 0 13

Factoring 9 0 0 0 0 3 0 0 12

Leasing 1 0 2 1 0 2 0 0 8

Franczyza 6 0 1 0 1 1 0 0 20

Dotacje oraz subwencje
2 0 3 1 2 0 0 0 14

Pożyczki od innych osób 

i podmiotów
3 0 0 0 0 1 0 2 23

Depozyty od rodziny 4 0 0 0 0 1 0 2 23

Ulgi Podatkowe 4 0 0 0 1 0 0 0 10

Gwarancje rządowe 4 0 0 1 0 0 0 0 18



65 

 

Tabela 4.15. Planowanie wykorzystania w najbliższym czasie zewnętrznych źródeł 

finansowania 

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi 

Kredyt bankowy 14 

Kredyt kupiecki 7 

Factoring 1 

Leasing 11 

Franczyza 0 

Dotacje oraz subwencje 7 

Pożyczki od innych osób i podmiotów 0 

Depozyty od rodziny 0 

Ulgi Podatkowe 3 

Gwarancje rządowe 0 

Inne 1 

Nie zamierzam korzystać 10 
Źródło: opracowanie własne.  

Ankietowani wypowiedzieli się w tej kwestii wskazując wybrane zewnętrzne źródła 

finansowania, bądź udzielając odpowiedzi o braku planów co do korzystania z kapitałów 

obcych w najbliższym czasie. Zebrane odpowiedzi przedstawia Tabela 4.15. 

 

Wykres 4.11. Planowanie wykorzystania w najbliższym czasie zewnętrznych źródeł 

finansowania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

W najbliższym okresie najpopularniejszym źródłem finansowania kapitałem obcym 

wśród przebadanych przedsiębiorców będzie kredyt bankowy, który został potwierdzony przez 

czternastu właścicieli, a także leasing wskazany przez jedenaście osób. Jest to skorelowane z 

wynikiem aktualnie wykorzystywanych zewnętrznych źródeł finansowania, w których obydwa 
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źródła były najczęściej stosowane. Co czwarty ankietowany zadeklarował w najbliższym czasie 

korzystanie z kredytu kupieckiego oraz dotacji i subwencji. Ulgi podatkowe oraz factoring w 

badanej grupie nie będą najprawdopodobniej częstym źródłem finansowania, gdyż 

potwierdziło je jedynie odpowiednio trzech i jeden przedsiębiorca. Franczyza, pożyczki od 

innych osób i podmiotów, depozyty od rodziny oraz gwarancje rządowe, które aktualnie nie są 

wykorzystywane w wielu przebadanych działalnościach gospodarczych, nie zwiększą swojego 

udziału w finansowaniu. Co trzeci przebadany przedsiębiorca deklaruje w najbliższym czasie 

brak wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania w swojej jednostce gospodarczej. 

Jedynie jeden ankietowany opowiedział się za planowaniem stosowania innych niż 

wymienionych w ankiecie źródeł finansowania. Wykres 4.11. przedstawia zebrane odpowiedzi. 
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Zakończenie 

 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest najliczniejszym i najszybciej 

rozwijającym się segmentem gospodarki. Stanowi miejsce pracy wielu osób, a także ma 

znaczący udział w generowaniu PKB. Ze względu na wysoką konkurencję małe i średnie 

przedsiębiorstwa istotnie pobudzają mechanizm rynkowy i stymulują innowacje.  

Przedsiębiorstwo z sektora MSP, jak każda inna jednostka, musi podejmować decyzje 

odnośnie finansowania swojej działalności. Dostępnych jest wiele form, z którymi wiąże się 

wiele zalet, jak również i wad. Od decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców zależą 

rezultaty gospodarcze jednostki, a czasem jej przetrwanie na rynku. 

 Praca, która została podzielona na cztery rozdziały, początkowo skupia się na 

omówieniu istotnych kwestii związanych z przedsiębiorstwami, w tym źródłach finansowania, 

po czym przechodzi do przedstawienia wyników badań własnych dotyczących źródeł 

finansowania wybranych dębickich jednostek gospodarczych. 

Przeprowadzenie ankiety wśród dębickich przedsiębiorców pozwoliło określić ich 

znajomość na temat źródeł finansowania, wykorzystywane formy, a także przybliżyć plany 

związane z finansowaniem działalności. Badanie umożliwiło również identyfikację 

najważniejszych barier przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu jednostki. Niepokojącym 

wynikiem okazał się fakt, iż wielu badanych przedsiębiorców nie ma odpowiedniej wiedzy na 

temat wielu źródeł finansowania. Zarówno finansowanie wewnętrzne kapitałami wysokiego 

ryzyka, jak i zewnętrzne poprzez gwarancje rządowe, są często procesem nieznanym dla 

właścicieli jednostek gospodarczych.  

Ponadto, wielu przedsiębiorców wiedzę odnośnie możliwych form finansowania 

czerpie z Internetu. Pocieszający jest jednak fakt, że połowa badanych uczestniczy w 

spotkaniach dla przedsiębiorców, które umożliwiają im otrzymanie rzetelnych informacji.  

Innym wnioskiem z własnych badań ankietowych jest to, że dębiccy przedsiębiorcy 

zgodnie określili, że istotnym czynnikiem, który wpływa na decyzję o wyborze danego źródła 

finansowania są kwestie finansowe – zatem wykonują rachunek opłacalności poszczególnych 

form finansowania. Ich decyzje najczęściej opierane są na wysokości opłat i prowizji. Oprócz 

jednak rachunku ekonomicznego istotny jest poziom trudności zdobycia danego rodzaju 

finansowania: część źródeł finansowania jest pomijana nie dlatego, że są za drogie, ale dlatego, 

że ich pozyskanie wiąże się z bardzo skomplikowaną procedurą ich pozyskiwania.  

Popularne formy finansowania, tj., odpisy amortyzacyjne, kredyt bankowy czy leasing, 

zostały określone jako nie tylko relatywnie tanie, ale także dobrze dostępne dla przedsiębiorstw 
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sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pozytywnie została oceniona także pomoc 

publiczna, w postaci dotacji oraz subwencji.  

W przypadku form finansowania, tj. venture capital, anioły biznesu czy gwarancje 

rządowe brak wiedzy o wspomnianych źródłach finansowania skutkował również w braku 

zdania na temat ich dostępności.  

Wyniki ankiet pokazały także, że w najbliższym czasie najprawdopodobniej nie zmienią 

się preferencje badanych przedsiębiorców i nadal najpopularniejszymi formami finansowania 

zewnętrznego pozostanie kredyt bankowy oraz leasing.   
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