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Szanowni Państwo,

Wybór sposobu finansowania jest jednym z  dylematów zarządzających i zależy od wielu 
czynników takich jak etap rozwoju, potrzeby kapitałowe oraz specyfika działalności przedsiębiorstwa.   
Mimo dynamicznego rozwoju rynku usług finansowych, tradycyjne formy finansowania są wciąż 
najpopularniejsze, choć nie zawsze i dla wszystkich dostępne.   Ostatnie miesiące dowiodły jednak, 
że popularny kredyt bankowy był  trudno dostępny nawet dla przedsiębiorstw posiadających  
zdolność kredytową. 

Wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest sięgać  po alternatywne źródła finansowania. 
Szczególnie dotyczy to firm nowopowstających lub z krótką historią działalności,  charakteryzujących 
się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Są to jednak przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu 
i dostęp do nowych sposobów finansowania stanowi dla nich często jedyną szansę na rozwój. 

Raport Kapitał dla firm 2010 został podzielony na trzy części: finansowanie z Giełdy, 
finansowanie alternatywne i tradycyjne. Na szczególną uwagę zasługuje Giełda, która staje 
się coraz łatwiejszym sposobem pozyskania kapitału i coraz więcej przedsiębiorstw wybiera 
debiut giełdowy, szczególnie na rynku alternatywnym NewConnect. Po raz pierwszy w raporcie 
przedstawiamy nowy rynek obligacji Catalyst, który uruchomiła dla przedsiębiorców i JST Giełda 
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Dodatkowo prezentujemy nowe możliwości pozyskania kapitału dzięki środkom unijnym, który 
zaproponował PARP w ramach programu PO IG oraz które oferuje Krajowy Fundusz Kapitałowy dla 
funduszy Venture Capital. Stanowi to dużą szansę dla bardziej ryzykownych, ale  innowacyjnych 
firm. Szczególnie przy występującej na rynku „luce kapitałowej”. 

Polecam Państwu Raport Kapitał dla firm 2010. Życzymy trafnych wyborów i znalezienia 
optymalnego źródła finansowania działalności gospodarczej. 

Anna Janus
Prezes Zarządu

Grupa IPO.pl
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Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw a dostępne 
formy finansowania działalności gospodarczej

Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej prowadzi przeważnie do rozwoju zarówno typowych, jak i bardziej 
alternatywnych źródeł finansowania. Szczególnie w czasie zaostrzenia warunków uzyskania kapitału, przedsiębiorstwa 
sięgają do coraz bardziej kreatywnych, a tym samym alternatywnych form dokapitalizowania.

Globalny kryzys gospodarczy spowodował 
w świecie  finansów i bankowości zaostrze-

nie  wymagań przy udzielaniu kredytów, które 
w dobrych czasach były znacznie bardziej do-
stępne. Nawet cykl obniżek stóp procentowych 
przez Radę Polityki Pieniężnej i tym samym eks-
pansja polityki monetarnej, nie zdołały przekonać 
banków do bardziej przychylnego traktowania 
potencjalnych kapitałobiorców, którzy potrzebu-
ją środków na dalszy rozwój. Wobec tego, firmy 
w Polsce stanęły naprzeciw kolejnego dylematu - 
jaki rodzaj finansowania wybrać. 

Należy pamiętać, że różne rodzaje finan-
sowania różnie wpływają na kształt struktury 
bilansowej, szczególnie pasywów, gdyż środ-
ki pozyskane na dalszy rozwój są jednocześnie 
źródłem finansowania aktywów. W zależności 
od wielkości, fazy rozwoju i preferencji spół-
ki, zarządy i współpracownicy zainteresowani 
są różnego rodzaju kapitałem. Z jednej stro-
ny może to być kapitał obcy w formie kre-
dytu, obligacji lub też bonów komercyjnych, 
z drugiej strony może to być również inwestor, któ-
ry zainwestuje własne środki, będące jednocze-
śnie kapitałem własnym. Ponadto, spółka może 
pozyskać finansowanie  przy pomocy Venture 
Capital, Private Equity, Business Angel bądź 
też poprzez emisję akcji na rynku kapitałowym. 
Pozyskując fundusze na finansowanie działalności 
należy mieć zatem na uwadze wiele czynników, 
które trzeba będzie spełnić, aby zainwestowa-
ny kapitał dał odpowiednią stopę zwrotu, tak by 
można było zaspokoić wymagania kapitałodawcy. 

Jedną z najbardziej dostępnych form finan-
sowania jest obecnie leasing. Firmy leasingowe 
udzielają firmom wsparcia stosunkowo częściej niż 
banki kredyt, jednak przekłada się to odpowiednio 
na jego cenę. Przedsiębiorstwa, które potrzebują 
dużych środków na działalność inwestycyjną, nie 
są jednak w pełni usatysfakcjonowane z leasingu, 
gdyż ich potrzeby finansowe znacznie przekra-
czają kapitał, jaki mogą pozyskać za pomocą tej 
formy, a do tego dochodzą jeszcze stosunkowo 
wysokie koszty finansowania.

Bardzo wygodną, aczkolwiek stosunkowo mało 
znaną formą finansowania dla przedsiębiorstw jest 
natomiast forfaiting i faktoring. Firmy coraz chęt-
niej korzystają z tego typu usług, czemu sprzyja 
rosnąca konkurencja wśród instytucji finansowych. 

Firmy oferujące tego typu świadczenia za-
nim zdecydują się na cesję należności najczęściej 
przeprowadzają gruntowną analizę finansową 
przedsiębiorstwa, aby ograniczyć swoje ryzyko. 
W dobie obecnej sytuacji gospodarczej czynią to 
bardzo skrupulatnie, co niestety przekłada się na 
koszty. Dodatkowo w okresie kryzysu coraz wię-
cej podmiotów ma problemy ze spłatą należności, 
w związku z czym wymogi co do dłużników są 
też bardziej restrykcyjne. W dalszym ciągu jest to 
jednak bardzo ciekawy sposób finansowania kapi-
tałem obcym, który nie obciąża bilansu, co uznać 
można za dodatkowy atut. 

Inną zewnętrzną formą finansowania przed-
siębiorstw jest emisja akcji, która możliwa jest 
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zarówno na rynku głównym, jak i na rynku 
NewConnect. Odmiennie jednak od leasingu i fak-
toringu finansowanie kapitałem akcyjnym zwią-
zane jest ze zwiększeniem kapitałów własnych, 
co skutkować może częściową utratą kontroli nad 
przedsiębiorstwem. Podmioty, które chcą skorzy-
stać z tej formy finansowania dążą do sprzedaży 
swoich udziałów w spółce po jak najwyższej cenie. 
Sytuacja gospodarcza w ostatnim roku nie skła-
niała do wyboru tej formy pozyskania kapitału. Na 
parkietach giełdowych w dalszym ciągu sytuacja 
jest niepewna, wyceny spółek są dalej stosunko-
wo niskie, stąd przedsiębiorstwa przesuwają ter-
min publicznej emisji akcji na okres, kiedy sytuacja 
gospodarcza się ustabilizuje i powróci rynek byka.

Alternatywną formą finansowania są nato-
miast fundusze Venture Capital, zajmujące się 
inwestowaniem w przedsięwzięcia o wysokim 
ryzyku. Firmy, które chcą pozyskać kapitał od 
funduszy wysokiego ryzyka muszą charakte-
ryzować się dużym potencjałem wzrostowym 
oraz wysoką innowacyjnością. Szczególnie waż-
nymi branżami dla VC są zatem informatyka, 
telekomunikacja czy usługi internetowe. Firma 
pozyskująca kapitał od funduszy VC musi się 
również liczyć z utratą kontroli nad częścią fir-
my, gdyż fundusze te prowadzą bardzo aktyw-
ną politykę zarządzania. Przedsiębiorstwa, któ-
re nie mają opracowanego gruntownie planu 
rozwoju, czy też nie wykazują wysokiego stop-
nia innowacyjności działania, nie będą zatem 
mogły skorzystać ze wsparcia tych instytucji.

Kwestia pozyskania kapitału przez przedsię-
biorstwa dotyczy jednak firm na różnym eta-
pie rozwoju, zarówno tych małych, jak i dużych. 
Wysokie zapotrzebowanie na ryzykowny kapitał 
reprezentują szczególnie podmioty w począt-
kowej fazie rozwoju i to one mają duże trudno-
ści w jego pozyskaniu, szczególnie jeżeli mowa 
o kredycie bankowym. Nie dysponują one bo-
wiem często żadnym zabezpieczeniem, ryzyko 
prowadzenia działalności jest stosunkowo wy-
sokie, nie mają stabilnych rynków zbytu, a ich 

pozycja rynkowa nie jest jeszcze ustabilizowana. 
Dla tych podmiotów bardziej dostępnymi, lecz 
droższymi formami są leasing oraz fundusze VC 
inwestujące w innowacyjne firmy we wczesnym 
stadium rozwoju. Najtrudniej jest pozyskać ka-
pitał firmom, które nie rozpoczęły jeszcze swo-
jej działalności, ale dysponują dobrym pomysłem 
na sukces. Dla nich jedynymi dostępnymi roz-
wiązaniami może być finansowanie działalności 
przez Aniołów Biznesu czy niektóre fundusze 
VC. Największe możliwości w wyborze form fi-
nansowania mają natomiast przedsiębiorstwa 
duże o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Należy jednak podkreślić, że od kilku lat rów-
nież prywatni inwestorzy, nazywani Aniołami 
Biznesu, inwestują w Polsce pieniądze w cieka-
we przedsięwzięcia gospodarcze. Finansują oni 
przedsiębiorstwa głównie w fazie zasiewu, startu 
lub wczesnego rozwoju, co jest szczególnie waż-
ne dla młodych firm. W Polsce wśród Aniołów 
Biznesu występują zarówno inwestorzy krajowi, 
jak i zagraniczni.

Oprócz metod oscylujących wokół tradycyj-
nych sposobów pozyskiwania kapitału, warto 
również zwrócić uwagę na te bardziej alterna-
tywne, jak na przykład Salony Inwestycyjne or-
ganizowane przez Grupę IPO.pl. Dzięki tego typu 
projektom przedsiębiorstwa mają bowiem moż-
liwość przedstawienia projektów inwestycyjnych 
potencjalnym inwestorom oraz otrzymania opinii 
ekspertów oceniających ich modele biznesowe. 

W dobie obecnej sytuacji gospodarczej bar-
dzo ceni się nowe możliwości, dzięki którym  
przedsiębiorca może zdobyć środki na finanso-
wanie swojej działalności, zwłaszcza że trady-
cyjne metody są często zawodne. Wpływa to 
jednak na znaczy wzrost kosztów zarówno dzia-
łalności podmiotów gospodarczych, jak i samych 
przedsięwzięć inwestycyjnych. Ważne jest za-
tem umożliwienie kontaktu przedsiębiorstwom 
z podmiotami, które dysponują kapitałem oraz 
gotowe są zainwestować w ciekawe pomysły. 
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WYWIAD 

GPW – nowe wyzwania i możliwości rozwoju
FINANSOWANIE Z GIEŁDY

JAKI BYŁ GŁÓWNY CEL PRZYŚWIECAJĄCY 
UTWORZENIU RYNKU CATALYST?

Utworzenie Catalyst oznacza uporządko-
wanie obrotu obligacjami w Polsce i dopełnie-
nie oferty Giełdy dla emitentów i inwestorów. 
Zorganizowany rynek obrotu instrumentami 
dłużnymi sprzyja kreowaniu obligacji, jako 
źródła finansowania dla firm i samorządów, 
a jednocześnie pomaga promować obliga-
cje jako instrument interesujący dla inwe-
storów. Stworzenie zorganizowanej według 
standardów giełdowych platformy obrotu pa-
pierami dłużnymi pozwala na usystematyzo-
wanie tego rynku, który do tej pory był zdo-
minowany przez banki. Catalyst czyni obrót 
papierami dłużnymi bardziej transparent-
nym i zrozumiałym dla przeciętnego inwe-
stora. Przejrzysty rynek wtórny, to szansa na 
kształtowanie się węższych spreadów trans-
akcyjnych, a więc redukcję ryzyka rynkowego 
i zmniejszenie kosztów transakcyjnych. Rynek 
publiczny jest zatem korzystny dla wszystkich 
uczestników –  zarówno emitentów, pośredni-
ków obrotu jak i inwestorów.

Ludwiki Sobolewski
Prezes Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie

CO PANA ZDANIEM NOWY RYNEK CATALYST WNIESIE 
DO POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO?

Już wniósł nową jakość pokazując, że emi-
tując papiery dłużne można zyskać coś więcej 
niż pieniądze. Można ponadto podnieść wiary-
godność i wypromować nazwę miasta czy fir-
my, co w przyszłości przełoży się na konkretne, 
finansowe korzyści. Catalyst uporządkował stro-
nę infrastrukturalną rynku papierów dłużnych 
w Polsce. Mówię o tym nie tylko w kontekście 
giełdy, ale też spółki BondSpot, która obecnie 
jest organizatorem handlu hurtowego dłużny-
mi papierami wartościowymi. Catalyst jest bar-
dzo ważnym uzupełnieniem dotychczasowej 
struktury rynku oraz dodatkową bazą informacji 
o emisjach i emitentach obligacji i listów zastaw-
nych. Jest to jedyne miejsce, gdzie inwestorzy 
mogą łatwo sprawdzić cenę wszystkich notowa-
nych papierów dłużnych.

CZY SĄDZI PAN, ŻE RYNEK CATALYST PRZEŁAMIE 
STEREOTYPY, ŻE OBLIGACJE SĄ „NUDNYMI” 
PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI?

Myślę, że nie chodzi tu o łamanie stereo-
typów. Obligacje są instrumentem o określo-
nej specyfice i powstanie wtórnego rynku ob-
rotu obligacjami nie upodobni ich do innych 
instrumentów np. do akcji. Aczkolwiek pozwoli 
je spopularyzować i uświadomić szerszemu au-
dytorium pozytywne strony płynące z finanso-
wania poprzez rynek długu. Bardzo nas cieszy, 
że Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 
dostrzegając w rynku Catalyst szansę inwe-
stycyjną dla drobnych inwestorów zapowie-
działo własne inicjatywy edukacyjne popu-
laryzujące ten rynek, a także zwróciło się do 
domów maklerskich z podobnym apelem. 
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JAKIE FORMY PROMOCJI RYNKU CATALYST 
PRZEWIDUJE PAN NA NAJBLIŻSZE LATA?

Według mnie Catalyst jest bardzo dobrym pro-
duktem, który tak samo jak NewConnect sam bę-
dzie się promował poprzez fakt, że zwiększać się 
będzie liczba emitentów i coraz większa liczba inwe-
storów dostrzeże tu szansę na zarabianie pieniędzy. 
Oczywiście, identycznie jak robimy to na giełdzie już 
od wielu lat, również w tym przypadku organizujemy 
konferencje, seminaria i szkolenia dla różnych grup 
uczestników. Od września 2009 uruchomiliśmy cykl 
spotkań o nazwie „Czwartek z obligacją”, gdzie raz 
w miesiącu wszyscy zainteresowani – zarówno inwe-
storzy jak i potencjalni emitenci – mogą się dowiedzieć 
wszystkiego odnośnie działania nowego rynku i bez-
pośrednio zadać pytanie specjalistom prowadzącym 
wykłady oraz przedstawicielom GPW i BondSpot. 
Nasi pracownicy nieustannie spotykają się z przed-
stawicielami gmin, powiatów i miast, którzy są zain-
teresowani pozyskaniem środków poprzez Catalyst.

JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ PERSPEKTYWY 
ROZWOJU RYNKU CATALYST?

Światowe trendy wskazują na coraz większe zain-
teresowanie inwestorów nieskarbowymi papierami 
dłużnymi. Według najnowszych danych analityków 
Fitch, w zeszłym roku wartość obligacji z ratingiem 
inwestycyjnym, wyemitowanych przez przedsiębior-
stwa na świecie wyniosła 1,5 bln dolarów i była wyż-
sza o ok. 0,3 bln dolarów od udzielonych w tym cza-
sie kredytów bankowych. Oznacza to, że banki nie 
mogły w pełni pokryć popytu na finansowanie, bądź 
ich oferta kredytowa była zbyt droga dla przedsię-
biorców. Nie tylko w naszej ocenie, ale też w ocenie 
analityków, polski rynek obligacji powinien rozwijać 
się bardziej dynamicznie w kolejnych latach. Wiemy, 
że jest zaplanowanych kilka dużych emisji i mamy 
nadzieję zainteresować autorów emisji naszym ryn-
kiem. Chcemy również zachęcić inwestorów indy-
widualnych do dywersyfikowania swoich portfeli 
poprzez inwestycje w papiery dłużne oraz pośred-
ników rynku kapitałowego, aby specjalizowali się w 
obrocie tymi papierami. Ostatnio rynkiem Catalyst 

zainteresował się JP Morgan. Tak więc z mojej per-
spektywy rozwój Catalyst jest bardzo obiecujący.

RYNEK NEWCONNECT FUNKCJONUJE JUŻ 
PONAD DWA I PÓŁ ROKU. JAK OCENIA PAN 
DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ TEGO RYNKU?

Bardzo dobrze. W niespełna dwu i pół roku wypra-
cował on jedno z czołowych miejsc wśród innych euro-
pejskich rynków alternatywnych pod względem liczby 
notowanych spółek oraz wartości obrotów. Nie bez 
znaczenia jest też odporność spółek notowanych na 
NewConnect na kryzys, który panował w Europie nie-
malże przez cały okres jego funkcjonowania. Niedawno 
giełda zleciła przeprowadzenie audytu spółek noto-
wanych na NewConnect pod względem przestrzega-
nia obowiązków informacyjnych. Firma Deloitte, któ-
ra dokonała weryfikacji, potwierdziła wysoki poziom 
raportowania spółek z rynku alternatywnego, któ-
rych obowiązki informacyjne są bardzo zbliżone do 
tych, które wypełniają spółki notowane na Głównym 
Rynku GPW. Mamy zatem powody do zadowolenia. 

Rynek NewConnect cieszy się cały czas dużym zain-
teresowaniem spółek, które chcą pozyskiwać kapitał na 
rozwój poprzez upublicznienie swej działalności i są to już 
nie tylko spółki krajowe, ale także emitenci zza granicy. 

CZY RYNEK NEWCONNECT SPEŁNIŁ 
OCZEKIWANIA I ZAŁOŻENIA GPW?

NewConnect nawet przewyższył nasze oczeki-
wania. Jeśli wszystko pójdzie dobrze – już w trzecim 
roku funkcjonowania tego rynku przekroczy on próg 
rentowności. Zwykle tego typu projekty osiągają 
opłacalność po 4-5 latach funkcjonowania. Mimo, 
że w tak krótkim czasie NewConnect zdobył moc-
ną pozycję na polskim rynku, będziemy nieustannie 
go popularyzować wśród emitentów i inwestorów. 

 KIEDY MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ KOLEJNYCH DEBIUTÓW 
SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA NA RYNKU GŁÓWNYM GPW?

To jest pytanie do Ministerstwa Skarbu Państwa, 
giełda jest otwarta na przyjęcie nowych dużych 
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emisji, natomiast, co do harmonogramu ich wpro-
wadzania to decyzja MSP oraz Komisji Nadzoru 
Finansowego, która zatwierdza prospekty emisyjne.

KIEDY MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ PRYWATYZACJI 
GIEŁDY ORAZ NA JAKICH ZASADACH MA 
ONA ZOSTAĆ PRZEPROWADZONA?

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Skarbu 
Państwa prywatyzacji GPW odbędzie się w 4 
kwartale 2010 roku. Nie widzę żadnego zagroże-
nia co do tego terminu.

CZY PLANY PRYWATYZACYJNE GIEŁDY 
PRZEWIDUJĄ NOWĄ EMISJĘ AKCJI?

Na chwilę obecną nie planujemy emisji nowych 
akcji GPW.

PO URUCHOMIENIU RYNKU NEWCONNECT 
ORAZ RYNKU CATALYST, CZY PRZEWIDYWANE 
SĄ NOWE PROJEKTY ROZWOJOWE?

Giełda nieustannie się rozwija i udoskonala 
swoją ofertę. W tym roku planujemy wprowadzić 
w życie projekt o roboczej nazwie Treasury To 
Market, który jest tworzony w celu przeprowa-
dzenia prywatyzacji przedsiębiorstw z udziałem 
Skarbu Państwa. Pracujemy nad wprowadzeniem 
krótkiej sprzedaży oraz funduszy typu ETF. Kolejny 
projekt rozwojowy to rozszerzenie WIG20 do 
WIG30. Nieustannie doskonalimy regulacje giełdo-
we i staramy się je dostosowywać do potrzeb na-
szego rynku kapitałowego wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom emitentów i inwestorów.
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Priorytetowym celem każdej firmy jest jak naj-
szybszy rozwój, aby w warunkach silnej kon-

kurencji na rynku uzyskać jak najlepszą przewagę 
konkurencyjną. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo 
może skorzystać z oferty rynku publicznego. Rynek 
kapitałowy jest miejscem, w którym spotykają się 
potrzeby emitentów z potrzebami inwestorów. 
Kapitał z Giełdy można pozyskać poprzez publiczną 
emisję papierów wartościowych. Notowanie spółki 
na warszawskim parkiecie ma szereg zalet. Debiut 
na rynku kapitałowym poprawia wizerunek firmy 
w oczach kontrahentów, powoduje że spółka staje 
się transparentna. Dodatkowo spółka ta może posłu-
giwać się mianem „spółki publicznej”, co powoduje 
wzrost zaufania do tego przedsiębiorstwa, niezależ-
nie od branży i typu relacji pomiędzy podmiotami.

Notowanie spółki na parkiecie daje możliwość 
dokonania efektywnej oceny swojej wartości. 
Kwestia wyceny jest szczególnie ważna w przy-
padku pozyskiwania inwestora. 

Poszukiwanie transakcji sprzedaży całości lub 
części spółki poza rynkiem giełdowym znacznie 
opóźnia zawarcie transakcji, ponieważ inwestorzy 
oczekują dużego dyskonta. W przypadku gdy fir-
ma staje się spółką publiczną, urealnia swoje wy-
niki i wycenę, co bezpośrednio przekłada się na 
wzrost prawdopodobieństwa zawarcia transakcji. 
Wyceny dwóch spółek o takich samych danych fi-
nansowych, z których akcje jednej są notowane na 
rynku giełdowym drugiej zaś nie, różnią się co naj-
mniej 15-20% na korzyść spółki giełdowej. 

Obowiązek przygotowania prospektu emisyj-
nego powoduje, że spółka musi uporządkować 
profil swojej działalności i strukturę organizacyjną. 
Uwagi zewnętrznych doradców pozwalają uzmy-
słowić spółce swoje słabości, z których nie zdawała 

RYNEK GŁÓWNY GPW 

Jakie korzyści przynosi spółce IPO? 

sobie w pełni sprawy. Ich usunięcie lub zminimali-
zowanie bardzo często przyczynia się do zdynami-
zowania jej rozwoju. 

Spółka dysponując płynnym, notowanym na 
Giełdzie instrumentem finansowym, ma możli-
wość bardzo efektywnego motywowania pra-
cowników. Za pomocą specjalnie przygotowanych 
programów, spółka może nagradzać menedżerów, 
członków zarządu pakietami akcji, które pozwolą 
zatrzymać w firmie kluczowych pracowników.

DROGA NA PARKIET

GPW jest coraz częstszym sposobem na pozy-
skanie kapitału przez przedsiębiorstwa. Realizacja 
tego celu oprócz poniesienia nakładów finanso-
wych, wiąże się również z obowiązkiem przejścia 
określonej procedury, której uwieńczeniem jest 
debiut na warszawskim parkiecie. Poniżej przed-
stawiamy poszczególne kroki, które powinna 
przejść spółka, aby mogła z sukcesem zadebiuto-
wać na rynku głównym.

Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną, I. 
bądź zawiązanie spółki akcyjnej.

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwa-II. 
ły o ofercie publicznej akcji, ich demateriali-
zacji oraz ubieganie się o dopuszczenie akcji 
spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Sporządzenie odpowiedniego dokumentu III. 
informacyjnego (prospekt emisyjny lub me-
morandum informacyjne). Współpraca z:

Biegłym rewidentem, który zbada spra-a) 
wozdanie finansowe, wystandaryzuje je, by 
było porównywalne ze sprawozdaniami z lat 
ubiegłych.
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Domem maklerskim, który będzie pełnić funk-b) 
cje oferującego akcje w ofercie publicznej.

Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego IV. 
(KNF) roboczej wersji prospektu emisyjne-
go. Komisja podejmuje decyzje w kwestii 
zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Zawarcie umowy z Krajowym Depozytem V. 
Papierów Wartościowych (KDPW), której 
przedmiotem jest rejestracja w depozycie 
papierów wartościowych objętych ofertą 
publiczną.

Przeprowadzenie oferty publicznej.VI. 

Złożenie wniosku o dopuszczenie do obro-VII. 
tu giełdowego (ewentualnie praw do akcji 
nowej emisji – PDA).

ILE KOSZTUJE DEBIUT GIEŁDOWY?

Spółka zanim podejmie decyzję o wejściu na 
GPW powinna przeprowadzić rzetelną kalkula-
cję kosztów. Koszty związane z wprowadzeniem 
papierów wartościowych do publicznego obrotu 
można podzielić na trzy kategorie. 

Największym kosztem jest wynagrodzenie do-
radców, w tym przede wszystkim opłata za sporzą-
dzenie prospektu emisyjnego. Spółka musi skorzy-
stać z usług domu maklerskiego (pełniącego rolę 
oferującego) oraz biegłego rewidenta, który bada 
sprawozdanie finansowe. Spółka, która nie jest 
spółką akcyjną, musi dodatkowo ponieść koszty 
związane z obligatoryjnym przekształceniem. 

Druga kategoria kosztów to koszty i opłaty są-
dowe oraz administracyjne, związane z procedura-
mi dopuszczeniowymi. Ich wysokość jest precyzyj-
nie określona aktami prawnymi, a możliwość ich 
negocjacji jest znacznie ograniczona. 

Kolejną, równie ważną kategorię kosztów, 
stanowią nakłady poniesione na wypromowanie 

oferty publicznej. Akcje spółki są swego rodzaju 
produktem, który wymaga odpowiedniej promo-
cji. O wielkości budżetu marketingowego decydu-
je emitent. W praktyce zależy to od takich czynni-
ków jak wielkość oferty, ogólna sytuacja na rynku 
kapitałowym, profil działalności spółki. Należy 
pamiętać, że oprócz obowiązkowych punktów na-
łożonych przepisami prawa (obowiązek publikacji 
prospektu, publikacja wszystkich zmian w prospek-
cie) bardzo ważną rolę odgrywają spotkania z in-
westorami, na których potencjalni nabywcy papie-
rów wartościowych mogą spotkać się z zarządem. 

Jeżeli spółka obawia się o sukces emisji, może 
dodatkowo zdecydować się na skorzystanie z usług 
subemitenta. Za odpowiednim wynagrodzeniem 
zobowiązuje się on do objęcia papierów wartościo-
wych emitenta, na które nie złożono zapisów pod-
czas publicznej subskrypcji.

PARTNERZY W DRODZE NA IPO

Proces przygotowania spółki do oferty publicz-
nej jest procesem długotrwałym i czasochłonnym, 
wymaga szerokich umiejętności w zakresie anali-
zy finansowej, znajomości prawa oraz doradztwa 
w zakresie reorganizacji podmiotów gospodarczych. 
Decyzję każdej spółki o debiucie należy rozpatry-
wać indywidualnie. W zależności od wielkości oferty, 
stopnia skomplikowania profilu działalności przedsię-
biorstwa, wskaźników ekonomiczno-finansowych, 
może zaistnieć konieczność współpracy z podmio-
tami zewnętrznymi, które pomogą doprowadzić 
do debiutu giełdowego. To właśnie od profesjonali-
zmu i sprawności działań partnerów zależy w dużej 
mierze powodzenie IPO, w szczególności podczas 
niekorzystnych sytuacji na rynkach kapitałowych.

DOM MAKLERSKI

Jest obligatoryjnym podmiotem rynku kapitało-
wego. W myśl obowiązujących przepisów prawa, każ-
da spółka planująca debiut na warszawskim parkiecie 
zobowiązana jest przeprowadzić publiczną ofertę za 
pośrednictwem domu maklerskiego, posiadającego 
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zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Dom 
maklerski, dzięki kontaktom z inwestorami i orga-
nami nadzoru, posiada fachową wiedzę, niezbędną 
do pomocy przy napisaniu prospektu emisyjnego 
oraz przeprowadzenia publicznej oferty. Poza tym 
jedynie dom maklerski posiada techniczne możliwo-
ści przyjęcia i rozliczenia zapisów na akcje w emisji 
pierwotnej. Podczas przeprowadzania oferty, dom 
maklerski pełni rolę oferenta papierów wartościo-
wych oraz pomaga w uplasowaniu oferty wśród 
inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

DORADCA FINANSOWY

Udział doradcy finansowego w procesie IPO nie 
jest obowiązkowy, ale ze względu na posiadanie spe-
cjalistycznej wiedzy jego rola w procesie wprowa-
dzania spółki na rynek główny jest istotna. Spółka, 
która planuje debiut na warszawskim parkiecie, 
może skorzystać z domu maklerskiego, który dys-
ponuje odpowiednio wyspecjalizowanym działem 
analiz ekonomicznych lub skorzystać z usług pod-
miotu posiadającego fachową wiedzę na temat spe-
cyfiki działania emitenta. Początkowo, rola dorad-
cy finansowego polega na przygotowaniu strategii 
finansowej rozwoju spółki i ewentualnych prze-
kształceń organizacyjnych. W drugim etapie przygo-
towuje kluczowe dla powodzenia oferty części pro-
spektu dotyczące planów i perspektyw rozwoju.

DORADCA PRAWNY

Jego udział w procesie upublicznienia spółki 
nie jest obligatoryjny, ale zalecany. Współpraca 

z doradcą prawnym rozpoczyna się już na samym 
początku drogi na parkiet. Dokonuje on diagno-
zy stanu prawnego spółki, przygotowuje projekty 
uchwał, część prawną prospektu oraz o ile jest taka 
konieczność uczestniczy w procesie przekształce-
nia formy prawnej spółki na akcyjną. Ze względu 
na sprawność przeprowadzenia procesu, celowe 
wydaje się powierzenie całości zagadnień praw-
nych jednemu doradcy, który posiada odpowiednie 
kompetencje do przygotowania emisji publicznej.

AUDYTOR

Udział biegłego rewidenta w procesie IPO jest 
przewidziany przez przepisy prawa. Zadaniem 
audytora jest zbadanie sprawozdań finansowych 
oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
grup kapitałowych za ostatnie trzy lata działalno-
ści. Jest zatem uzasadnione, aby badania doko-
nywał podmiot o uznanej renomie, dysponujący 
doświadczeniem w dostosowywaniu sprawozdań 
finansowych do prospektu emisyjnego. Wyboru 
biegłego rewidenta dokonuje Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy bądź Rada Nadzorcza, jednak wy-
maga to stosowanego zapisu w statucie spółki.

AGENCJA PUBLIC RELATIONS

Skorzystanie z usług agencji public relations 
przy procesie upubliczniania spółki jest bardzo 
wskazane. Zadaniem agencji PR będzie zbudo-
wanie pozytywnego wizerunku spółki wśród in-
westorów, który może przełożyć się bezpośred-
nio na sprzedaż akcji w ofercie publicznej. Dobór 
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RYNEK ALTERNATYWNY NEWCONNECT 

NewConnect jako sposób finansowania 
innowacyjnych przedsięwzięć 

wysoko wykwalifikowanej agencji PR jest bardzo 
ważny w przypadku dużych ofert, ponieważ koszt 
przeprowadzenia kampanii promocyjnej jest duży. 
Profesjonalnie przeprowadzona kampania promo-
cyjna przyczynia się do wzrostu ceny emisyjnej 
w ofercie, a w przypadku wystąpienia kilku emi-
sji w jednym czasie bądź podczas dekoniunktury, 
zwiększa rozpoznawalność spółki w świadomości 
inwestorów indywidualnych.

WADY I ZALETY DEBIUTU GIEŁDOWEGO

ZALETY
Spółce łatwiej uzyskać dostęp do zasobów sze- 
rokiego kręgu kapitałodawców
Spółka jest postrzegana jako lepszy kredyto- 
biorca; status takiej spółki pozwala łatwiej za-
ciągać kredyt bankowy
Spółka staje się bardziej wiarygodna w oczach  
kontrahentów
Regularna reklama spółki i jej produktów 
Przygotowanie do debiutu może być dobrą  
sposobnością do usprawnienia funkcjonowania 
przedsiębiorstwa
Kapitał akcyjny nie wymaga regularnych, obli- 
gatoryjnych płatności w formie odsetek

Możliwość pozyskania nieograniczonych środ- 
ków (brak prawnych i formalnych ograniczeń 
co do wielkości środków)
Dzięki rynkowi kapitałowemu oferta kierowa- 
na jest wprost do osób i instytucji, które dyspo-
nują wolnymi środkami (bez pośredników)
Obecność na Giełdzie jest swego rodzaju nobi- 
litacją; dodaje firmie prestiżu

WADY
Debiut giełdowy wiąże się z kosztami wejścia  
oraz utrzymania się
Należy przygotować pełne sprawozdania fi- 
nansowe za ostatnie trzy lata
Debiut wiąże się z ujawnieniem danych  
operacyjnych
Prowadzenie rygorystycznej sprawozdawczo- 
ści finansowej i udzielanie szczegółowych in-
formacji o planowanej strategii inwestycyjnej
Możliwość częściowej lub nawet całkowitej  
utraty kontroli nad firmą (więksi akcjonariusze 
będą domagać się włączenia swoich przedsta-
wicieli do rady nadzorczej lub nawet do zarządu)
Koszty związane z przygotowaniem prospek- 
tu emisyjnego oraz obsługą prawną i doradczą 
przedsięwzięcia

wielu przedsiębiorstw. Dla spółek NewConnect 
to przede wszystkim sposób finansowania roz-
woju, natomiast dla inwestorów to szansa na 
osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków, ale przy 
znacznym ryzyku i w dłuższej perspektywie czasu.

DLA JAKICH FIRM NEWCONNECT?

Rynek NewConnect powstał z myślą o mło-
dych, dynamicznych firmach, z wysokim 

potencjałem wzrostu. Wypełnił lukę kapitało-
wą, która występowała na rynku. Stworzył moż-
liwość finansowania, a przez to i rozwoju dla 
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Rynek alternatywny NewConnect jest dedy-
kowany dla spółek:

W początkowej fazie rozwoju (bez historii  
działalności)

Rynek NewConnect to szansa dla tych firm, 
dla których inne źródła finansowania są 
praktycznie niedostępne. Firmy bez historii 
działalności, zdolności kredytowanej oraz 
zabezpieczeń są dla instytucji finansowych 
dużym ryzkiem. Tradycyjny kredyt banko-
wy jest finansowaniem, po które nie mogą 
one sięgnąć. Dzięki platformie NewConnect 
przedsiębiorca może pozyskać kapitał na 
dynamiczny rozwój. Jedynym jego zada-
niem jest przekonanie inwestorów, że zakup 
akcji jego spółki, to szansa na duży zysk.

Poszukujących kapitału od kilkuset tysię- 
cy do kilkudziesięciu milionów złotych

Debiut na NewConnect jest rozwiązaniem 
dla firm, które chcą uczestniczyć w rynku 
kapitałowym, ale ze względu na specyfikę 
działalności  przedsiębiorstwa, rynek głów-
ny GPW jest dla nich niedostępny. Dzięki 
nowej platformie, spółki mogą szybko 
i tanio pozyskać finansowanie na rozwój, 
a w dalszej perspektywie korzystać już z fi-
nansowania tradycyjnego lub przenieść się 
na główny parkiet. 

Reprezentujących branże innowacyjne  
jak: IT, media elektroniczne, telekomuni-
kacja, biotechnologie, ochrona środowi-
ska, nowoczesne usługi i inne

SEB jest jedną z największych Nordyckich grup 
finansowych na świecie, obecną na globalnych 
rynkach już od ponad 150 lat.  Prowadzi 
działalność w 20 krajach świata, zarządza 
aktywami o wartości przekraczającej  
130 mld euro i zatrudnia ponad 20 tysięcy 
pracowników.

SEB Commercial Finance Sp. z o.o. działa na 
rynku faktoringowym od września 2004 r., 
członkiem SEB Group jest od lipca 2008 r. 

Zajmujemy się wspieraniem rozwoju 
przedsiębiorstw z szeroko rozumianej 
branży przemysłowej i handlowej tworząc 
wyspecjalizowane rozwiązania dopasowane  
do potrzeb naszego Klienta związane  
z finansowaniem wierzytelności, w tym 
poprzez oferowanie: faktoringu niepełnego, 
faktoringu pełnego, faktoringu powierniczego, 
faktoringu eksportowego, dyskonta weksli 
oraz świadczeniem usług w zakresie: 
zarządzania wierzytelnościami oraz windykacją 
wierzytelności.

Jesteśmy członkiem Polskiego Związku 
Faktorów (PZF) zrzeszającego największe 
spółki faktoringowe działające na polskim 
rynku oraz międzynarodowego zrzeszenia firm 
faktoringowych International Factors Group. 
Znajdujemy się w czołówce pod względem 
udziału w rynku wśród największych spółek 
faktoringowych w Polsce.

SEB Commercial Finance Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

tel. (22) 395 82 00, e-mail: factoring.poland@seb.se 
 www.seb.pl 

Stabilność 

Pewność 

Przyszłość
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Rynek NewConnect jest projektem in-
nowacyjnym i dedykowanym dla spółek 
innowacyjnych. Innowacyjność jest tu-
taj rozumiana szeroko. Dotyczy branży, 
w której funkcjonuje przedsiębiorstwo, 
ale również produktu, procesu, systemów 
zarządzania etc.

Spółki o dużym potencjale wzrostu 

Spółki, dla których powstał rynek 
NewConnect, to przedsiębiorstwa, które 
często stawiają pierwsze kroki w biznesie, 
a dynamiczny rozwój jest wciąż przed nimi. 
To jest również specyfika inwestycji w ta-
kie przedsięwzięcia. Wysokie ryzyko – brak 
historii działalności i obietnice zarządu, ale 
w zamian za duży potencjał wzrostu i szan-
se osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków.

Docelowo planujących debiut na rynku  
głównym GPW

NewConnect jest często traktowany jako 
pomost, na końcu którego znajduje się rynek 
główny GPW. Spółki, które rozwiną się i speł-
nią obietnice sprzed debiutu na NewConnect, 
a myślą poważnie o dalszym rozwoju i po-
trzebie jego finansowania, z pewnością będą 
stopniowo przechodziły na parkiet główny.

DLACZEGO WARTO ZADEBIUTOWAĆ NA NEWCONNECT?

GPW stworzyła fundament dla rozwo-
ju innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednak rynek 
NewConnect jest nie tylko szansą na pozyskiwanie 
finansowania. To również szereg innych także nie-
mierzalnych korzyści. Do zalet platformy należą:

Niewielkie wymogi formalne i proste pro- 
cedury dopuszczeniowe dla emitentów

Rynek NewConnect charakteryzuje się 
prostszymi procedurami w porównaniu 
z rynkiem głównym. To powoduje, że jest 

to dostępny sposób finansowania dla mło-
dych firm, dla których zarówno wymogi 
formalne i koszty kapitału są istotne.

Niskie koszty debiutu 

Finansowanie przez NewConnect to sposób 
na tańsze pozyskanie kapitału, w porównaniu 
z innymi źródłami finansowania. Organizator 
rynku ograniczył również koszty funkcjono-
wania spółek na platformie (koszty notowań 
wynoszą 3 tys. PLN rocznie).

WIARYGODNOŚĆ WŚRÓD INWESTORÓW, 
PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Spółka dzięki debiutowi na NewConnect staje 
się bardziej wiarygodna w swoim otoczeniu bizne-
sowym, wśród klientów, partnerów oraz samych 
pracowników.

Promocja i rozpoznawalność spółki 

Spółka już w fazie kontaktów z inwestorami, 
a potem po debiucie, stale komunikuje się 
z rynkiem. NewConnect to doskonały spo-
sób na wypromowanie wcześniej często nie-
rozpoznawalnej firmy, jej produktów i usług.

Prestiż i renoma organizatora rynku 

Spółka debiutując na NewConnect dołą-
cza do grona grupy spółek notowanych na 
GPW, przez co korzysta z marki i prestiżu 
samego organizatora rynku.

WYMAGANIA DLA EMITENTÓW

Spółka, aby zadebiutować na rynku NewConnect, 
musi spełnić podstawowe wymagania:

Status spółki akcyjnej (lub komandytowo- 
akcyjnej). Wymogiem formalnym jest po-
siadanie odpowiedniej formy prawnej. Jeżeli 
spółka prowadzi działalność gospodarczą 
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w formie np. spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, musi się przygotować na 
proces przekształcenia w spółkę akcyjną.

Spółka nie może być w stanie upadłości lub  
w trakcie postępowania likwidacyjnego.

Nieograniczona zbywalność akcji. 

Współpraca z Autoryzowanym Doradcą  
oraz Animatorem Rynku/Market Maker.

Sporządzenie dokumentu dopuszczenio- 
wego (dokument informacyjny, memoran-
dum informacyjne, prospekt emisyjny).

DROGA SPÓŁKI NA NEWCONNECT

Spółka decyduje się na debiut na NewConnect.1. 

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.2. 

Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną lub 3. 
komandytowo-akcyjną (jeżeli działa w innej 
formie prawnej).

Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie 4. 
o wprowadzeniu akcji do alternatywnego sys-
temu obrotu.

Sporządzenie dokumentu informacyjnego 5. 
i zatwierdzenie go przez Autoryzowanego 
Doradcę.

Złożenie wniosku do KWDP o demateriali-6. 
zację akcji.

Złożenie wniosku do GPW o wprowadzenie 7. 
akcji do obrotu na NewConnect.
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Zawarcie umowy z Animatorem Rynku lub 8. 
Market Makerem.

Zatwierdzenie dokumentu informacyjnego 9. 
przez GPW i podjęcie decyzji o wprowadze-
niu akcji do alternatywnego obrotu.

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania.10. 

DEBIUT NA NEWCONNECT JEST MOŻLIWY NA DWA SPOSOBY:

Oferta prywatna – oferta kierowana do mak-
simum 99 inwestorów. Dopuszczenie do alter-
natywnego systemu obrotów bez względu na 
wielkość emisji odbywa się na podstawie doku-
mentu informacyjnego przygotowanego wspólnie 
z Autoryzowanym Doradcą. Dokument informa-
cyjny zatwierdza tylko i wyłącznie Autoryzowany 
Doradca.

Oferta publiczna – oferta kierowana jest do 
nieograniczonej grupy inwestorów indywidual-
nych i instytucjonalnych. Jednak spółka podlega 
takim samym rygorom jak przy wejściu na rynek 
główny GPW. Emitent musi sporządzić prospekt 
emisyjny, którym później zatwierdzany jest przez 
Komisję Nadzoru Finansowego dla ofert mniej-
szych niż 2,5 mln EUR. Rolę dokumentu infor-
macyjnego spełnia memorandum informacyjne, 
które jest również zatwierdzane przez Komisję 
Nadzoru Finansowego.

ROLA AUTORYZOWANEGO DORADCY

Kiedy spółka zdecyduje się na debiut na 
NewConnect, podpisuje umowę o współpracy 
z Autoryzowanym Doradcą (lista doradców do-
stępna jest na stronie www.NewConnect.pl). Jego 
rolą jest wsparcie spółki przed debiutem oraz 
współpraca przez minimum rok funkcjonowania 
na NewConnect.

Wśród Autoryzowanych Doradców znajdują się 
firmy inwestycyjne, w tym: firmy doradztwa praw-
nego, finansowego, kancelarie biegłych rewidentów.

Przed debiutem - przygotowuje emitenta do 
debiutu, sporządza dokument informacyjny i za-
twierdza go, reprezentuje emitenta przed GPW 
oraz KDPW, plasuje ofertę.

Po debiucie - doradza w zakresie funkcjonowa-
nia spółki na NewConnect, wspiera emitenta w za-
kresie obowiązków informacyjnych.

ANIMATOR RYNKU / MARKET MAKER

Płynność obrotu akcjami emitenta w czasie noto-
wań przez okres co najmniej 2 lat wspierana jest przez 
firmę inwestycyjną występującą w roli Animatora 
Rynku. Natomiast Market Maker wykonuje takie 
same obowiązki jak Animator lecz w innym systemie 
notowań. Kluczowym elementem podczas wyboru 
pomiędzy Animatorem Rynku a Market Makerem 
jest system notowań danej spółki.

Rolę Autoryzowanego Doradcy i Animatora 
Rynku/Market Makera może pełnić ta sama fir-
ma. Emitent nie ma jednak obowiązku współpracy 
z firmą inwestycyjną.

SYSTEMY NOTOWAŃ NA NEWCONNECT

System NewConnect funkcjonuje w ramach 
istniejącej infrastruktury technologicznej systemu 
WARSET. Notowania mogą się odbywać w dwóch 
systemach:

system kierowany zleceniami   – notowania 
odbywają się w godz. 9:30 – 16:30. Bieżąca 
cena wyznaczana jest na podstawie aktual-
nego popytu i podaży. Animator Rynku jest 
zobowiązany do wspomagania płynności 
obrotu akcjami emitenta. W przypadku, gdy 
obrót instrumentami emitenta będzie płyn-
ny, Giełda może odstąpić od wymogu dwu-
letniej współpracy z Animatorem Rynku.

system kierowany cenami   – obrót w godz. 
9:30 – 16:10, który w uproszczeniu przypo-
mina system znany z aukcji. Market Maker 
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wystawia cenę i zlecenie, a inwestorzy, któ-
rym odpowiadają takie warunki transakcji, 
dokonują zakupu/sprzedaży akcji (notowanie 
ciągłe).

KOSZTY DEBIUTU I NOTOWAŃ

NewConnect cechuje niski koszt oraz niewiel-
kie wymogi formalne. W sytuacji, gdy spółka zde-
cyduje się na uproszczoną ścieżkę dopuszczeniową 
(ofertę prywatną), koszty debiutu będą niewiel-
kie i wysoce konkurencyjne wobec innych form 
finansowania. Można także ubiegać się o refun-
dację kosztów związanych z korzystaniem z usług 
Autoryzowanego Doradcy z funduszy unijnych 
przeznaczonych na finansowanie usług szkolenio-
wych i doradczych dla sektora MSP. Dodatkowo 
Giełda zdecydowała się nie pobierać żadnych opłat 
od Autoryzowanych Doradców. 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK

Obowiązki informacyjne spółek notowanych 
na NewConnect zostały zredukowane. W porów-
naniu z rynkiem regulowanym NewConnect to:

możliwość złożenia raportu półrocznego  
bez audytu, z uwzględnieniem jedynie wy-
branych informacji  finansowych,

swoboda wyboru standardów rachunkowości  
(według standardów uznanych w skali mię-
dzynarodowej bądź standardów właściwych 
dla siedziby spółki).

OBOWIĄZKOWE POZOSTAJĄ:

raporty bieżące (jednakże w nieco węż- 
szym zakresie niż na rynku regulowanym),

raporty półroczne (bez konieczności audytu  
zawierającego dane finansowe w nieco węż-
szym zakresie niż na rynku regulowanym),

zaudytowane raporty roczne. 

RANKINGI 

Ranking Domów Maklerskich i Autoryzowanych Doradców

Rok 2009 z pewnością nie był sprzyjającym okresem dla pierwszych ofert publicznych (IPO) na polskim rynku 
kapitałowym. Jednakże pomimo wielu niepokojów na światowych rynkach finansowych, niektóre spółki przy 
nieocenionej pomocy domów maklerskich i autoryzowanych doradców zdołały zadebiutować na Giełdzie, pozyskując 
cenny kapitał na dalszy rozwój.

o przeprowadzone pierwsze oferty publicz-
ne (IPO – initial public offering). Na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie za-
debiutować zdołało jedynie 13 spółek, a i tak 
zarządy większości z nich pociągnęły słynny 

Miniony rok, pomimo znacznej rekonwa-
lescencji warszawskich indeksów, któ-

re osiągając lutowy dołek rozpoczęły zdecy-
dowany marsz w kierunku północnym, był 
jednym z najgorszych statystycznie, jeśli chodzi 
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dzwoneczek dopiero w drugiej połowie roku. 
Patrząc na stopy zwrotu z głównych indek-
sów można mieć wrażenie, że czasy nie takie 
straszne, jednakże obserwując bacznie wy-
darzenia gospodarcze można dojść do wnio-
sku, że ilość debiutów budzi respekt. Należy 
w tym miejscu przypomnieć, że stopa zwrotu 
z Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) 
wyniosła w 2009 roku 41,52%, natomiast w przy-
padku NewConnect, benchmarkowy NCIndex 
zanotował wzrost rzędu 30,04%.

W alternatywnym systemie obrotu 
NewConnect spółki również z wielkimi trudno-
ściami pozyskiwały kapitał. Należy dodać, że 
wśród 26 debiutantów alternatywnego parkie-
tu, jedynie 22 pozyskało nowy kapitał. Prestiż 
bycia notowanym na Giełdzie, a wobec tego 
większa wiarygodność, otwartość i transpa-
rentność wciąż zachęcały jednak do debiutu na 
giełdowym parkiecie. 

Debiuty nie mogłyby się jednakże odbyć, 
gdyby nie instytucje, które wspierają spół-
ki w drodze na Giełdę. Rozpoczynając od 
Giełdy Papierów Wartościowych, która umoż-
liwia istnienie rynku kapitałowego w Polsce, 
poprzez Komisję Nadzoru Finansowego 
i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
kończąc na pośrednikach pomiędzy spółkami, 
a instytucjami rynku kapitałowego, czyli do-
mach maklerskich (określanych w ustawie 
mianem firm inwestycyjnych). Należy przy 
tym podkreślić, że to właśnie domy makler-
skie w znacznym stopniu kształtują rynek 
kapitałowy w Polsce, pośrednicząc w pozy-
skiwaniu kapitału. Aby wynagrodzić wysiłki 
i determinację firm inwestycyjnych w trud-
nym czasie, które bardzo dobrze poradziły 
sobie w trudnym dla rynku finansowego okre-
sie, przy współpracy portalu finansowego 
IPO.pl oraz magazynu Manager sporządzo-
ny został ranking domów maklerskich, któ-
re w mniejszym lub większym stopniu zaist-
niały przy pierwszych ofertach publicznych.

Wśród kategorii, które znalazły się w rankin-
gu można wymienić:

najskuteczniejszy dom maklerski  
w liczbie przeprowadzonych 
debiutów na GPW,

najskuteczniejszy dom maklerski,  
autoryzowany doradca 
w liczbie przeprowadzonych 
debiutów na NewConnect,

najskuteczniejszy dom maklerski  
przy emisji powyżej 15 mln PLN 
na GPW,

najskuteczniejszy dom maklerski  
przy emisji poniżej 15 mln PLN 
na GPW,

najskuteczniejszy dom maklerski  
pod względem stopy redukcji 
na GPW,

najzyskowniejsze emisje  
z punktu widzenia domów 
maklerskich,

najskuteczniejszy dom maklerski  
pod względem pozyskanego 
kapitału na GPW,

najskuteczniejszy dom maklerski  
pod względem pozyskanego 
kapitału na NewConnect.

W badaniu wzięło udział 8 domów makler-
skich rozpatrując rynek główny (GPW) oraz 17 
podmiotów, w tym domów maklerskich oraz 
autoryzowanych doradców, działających na 
rynku NewConnect. W statystykach nie zosta-
ły ujęte domy maklerskie oraz inne podmio-
ty gospodarcze, które pomagają w procedurze 
wejścia na Giełdę, a które nie przejawiły ak-
tywności podczas ubiegłorocznych debiutów.
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Najskuteczniejszy dom maklerski w liczbie przeprowadzonych debiutów na GPW

NAZWA DM ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH DEBIUTÓW

UniCredit CAIB SA 3

IDM SA 2

DI BRE SA 2

DM BOŚ SA 2

Ipopema SA 1

DM Nawigator SA 1

DM Penetrator SA 1

Amer Brokers SA 1

Źródło: IPO.pl

Pod względem ilości przeprowadzonych debiutów samotnym liderem okazał się UniCredit CAIB SA, 
który przeprowadził 3 oferty współpracując tym samym przy ok. 23% wszystkich debiutów przeprowa-
dzonych na GPW. Na kolejnych miejscach znaleźli się ex aequo: IDM SA, DI BRE SA oraz DM BOŚ SA, 
wszystkie z dwoma przeprowadzonymi ofertami.

AUTORYZOWANY DORADCA ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH OFERT

MM Doradztwo Gospodarcze 3

WDM SA 3

Capital One Advisers 2

Doradztwo Ekonomiczne-Dariusz Zarzecki 2

EBC Solicitors Arkadiusz Stryja 2

INVESTconGROUP 2

Inwest Consulting 2

Źródło: IPO.pl

Na rynku NewConnect pierwsze miejsce zajęły ex aequo: Wrocławski Dom Maklerski SA oraz M&M 
Doradztwo Gospodarcze, które przeprowadziły po 3 oferty. Co prawda podium okazało się bardzo licz-
ne, jednakże na wyróżnienie zasługują również: Capital One Advisers, Doradztwo Ekonomiczne-Dariusz 
Zarzecki, EBC Solicitors Arkadiusz Stryja, INVESTconGROUP oraz Inwest Consulting, które w 2009 roku 
wsparły po dwa debiuty.

Najskuteczniejszy dom maklerski/autoryzowany doradca w liczbie 
przeprowadzonych debiutów na NewConnect
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Najskuteczniejszy dom maklerski przy emisji powyżej 15 mln PLN na GPW

NAZWA SPÓŁKI ILE POZYSKAŁA OFERENT

PGE SA 5.968.810.500,81 UniCredit CAIB SA

LW Bogdanka SA 528.000.000,00 DI BRE SA

Asseco South Eastern SA 233.858.763,00 UniCredit CAIB SA

Arctic Paper SA 162.750.000,00 UniCredit CAIB SA

Ipopema Securities SA 26.249.985,00 Ipopema SA

PCC Intermodal SA 20.269.668,00 DM Penetrator SA

Źródło: IPO.pl

Również w tej kategorii zdecydowanym liderem okazał się UniCredit CAIB SA, gdyż to właśnie ten 
dom maklerski przeprowadził jedną z największych ofert publicznych w Europie – sprzedaż akcji Polskiej 
Grupy Energetycznej SA. Kolejne miejsce należy się DI BRE SA, który przeprowadził emisję LW Bogdanka 
SA, której debiut również został uznany za spory sukces.

NAZWA SPÓŁKI ILE POZYSKAŁA OFERENT

Aplisens SA 15.000.000,00 DM Nawigator SA

Delko SA 14.250.000,00 DM BOŚ SA

Patentus SA 6.900.000,00 DM BOŚ SA

Bumech SA 5.508.394,40 IDM SA

Intakus SA 5.500.000,00 DM AmerBrokers SA

GPM Vindexus SA 1.751.628,00 IDM SA

Żródło: IPO.pl

Najskuteczniejszy dom maklerski przy emisji poniżej 15 mln PLN na GPW

W mniejszych ofertach przeprowadzonych na rynku głównym, w tym wypadku do 15 mln PLN, 
zwycięzcą okazał się DM Nawigator SA, który przeprowadził ofertę publiczną spółki Aplisens SA. 
Kolejne miejsce na podium zajął natomiast DM BOŚ SA, który przeprowadzając oferty publicz-
ne spółek: Delko SA oraz Patentus SA, zarezerwował dla przeprowadzonych przez siebie ofert 
dwie kolejne pozycje w rankingu.
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Zdecydowanym liderem tej kategorii został UniCredit CAIB SA, który pośrednicząc w sprzedaży akcji 
PGE SA oraz Arctic Paper SA zainkasował znaczny przychód. Na trzecim miejscu znalazł się DI BRE SA 
przeprowadzając ofertę LW Bogdanka SA.

NAZWA SPÓŁKI KOSZT EMISJI [MLN PLN] OFERUJĄCY

PGE SA 63,08 UniCredit CAIB SA

Arctic Paper SA 9,62 UniCredit CAIB SA

LW Bogdanka SA 7,07 DI BRE SA

Aplisens SA 1,56 DM Navigator SA

Delko SA 1,36 DM BOŚ SA

PCC Intermodal SA 1,34 DM Penetrator SA

Patentus SA 0,99 DM BOŚ SA

Intakus SA 0,94 DM AmerBrokers SA

GPM Vindexus SA 0,85 IDM SA

Bumech SA 0,74 IDM SA

Żródło: IPO.pl

Najzyskowniejsze emisje z punktu widzenia domów maklerskich

NAZWA SPÓŁKI STOPA REDUKCJI OFERUJĄCY

PGE SA 96,50% UniCredit CAIB SA

Patentus SA 89,64% DM BOŚ SA

LW Bogdanka SA 88,75% DI BRE SA

Delko SA 85,87% DM BOŚ SA

Arctic Paper SA 84,40% UniCredit CAIB SA

Aplisens SA 41,85% DM Nawigator SA

PCC Intermodal SA 22,95% DM Penetrator SA

Bumech SA 0% IDM SA

GPM Vindexus SA 0% IDM SA

Ipopema Securities SA 0% Ipopema SA

Asseco South Eastern SA 0% UniCredit CAIB SA

Intakus SA 0% DM AmerBrokers SA

Żródło: IPO.pl

Najskuteczniejszy dom maklerski pod względem stopy redukcji na GPW
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Zwycięstwo w  przedostatniej kategorii  rankingu należało do spółki Navigator Capital, która w imieniu 
spółki Hydrapres pozyskała najwięcej kapitału z rynku. Na kolejnych miejscach znalazł się Bank Zachodni 
WBK, a następnie CMS Corporate Management Services. 

NAZWA SPÓŁKI ILE POZYSKAŁA OFERUJĄCY

Hydrapres SA 13.408.320,00 Navigator Capital

Tesgas SA 9.100.000,00 Bank Zachodni WBK

BGS Energy SA 6.750.000,00 CMS Corporate 
Management Services

Read Gene SA 4.033.025,10 Doradztwo Ekonomiczne-
Dariusz Zarzecki

Powszechne Towarzystwo 
Inwestycyjne SA 3.000.000,00 DnB NORD Biuro Maklerskie

GoAdvisers SA 2.136.764,00 Szczeszek i Wspólnicy

Dent-a-Medical SA 2.064.044,85 WDM SA

Elektromont SA 1.966.160,00 Ruciński i Wspólnicy Kancelaria 
Audytorów i Doradców

Sobet SA 1.900.000,00 WDM SA

IAI  SA 1.673.399,25 Doradztwo Ekonomiczne-
Dariusz Zarzecki

Serenity SA 1.029.553,00 Capital One Advisers

Żródło: IPO.pl

Najskuteczniejszy dom maklerski  pod względem pozyskanego kapitału na GPW

Kategoria uwzględniająca najwyższą stopę redukcji wykazała ponowne zwycięstwo UniCredit CAIB 
SA, który wyprzedził DM BOŚ SA oraz DI BRE SA. To właśnie podczas ofert przeprowadzanych przez te 
domy maklerskie inwestorzy prześcigali się w budowaniu księgi popytu.
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NAZWA SPÓŁKI ILE POZYSKAŁA OFERUJĄCY

PGE SA 5.968.810.500,81 UniCredit CAIB SA

LW Bogdanka SA 528.000.000,00 DI BRE SA

Asseco South Eastern SA 233.858.763,00 UniCredit CAIB SA

Arctic Paper SA 162.750.000,00 UniCredit CAIB SA

Ipopema Securities SA 26.249.985,00 Ipopema SA

PCC Intermodal SA 20.269.668,00 DM Penetrator SA

Aplisens SA 15.000.000,00 DM Nawigator SA

Delko SA 14.250.000,00 DM BOŚ SA

Patentus SA 6.900.000,00 DM BOŚ SA

Bumech SA 5.508.394,40 IDM SA

Intakus SA 5.500.000,00 DM AmerBrokers SA

GPM Vindexus SA 1.751.628,00 IDM SA

Żródło: IPO.pl

Najskuteczniejszy dom maklerski  pod względem pozyskanego kapitału na GPW

Najwięcej kapitału dla spółki zdołał pozyskać UniCredit CAIB SA, którego pośrednictwo przy emisji 
PGE SA przyniosło znaczne przychody ze sprzedaży akcji. Drugie miejsce ponownie zajął DI BRE SA, na-
tomiast trzecia największa emisja to ponownie zasługa UniCredit CAIB SA. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że pomimo światowej awersji do rynku kapitałowego w kryzyso-
wych realiach znalazło się kilkadziesiąt podmiotów, którym udało się pozyskać kapitał z rynku giełdowe-
go. Takie cenne doświadczenie na pewno przyniesie korzyści zarówno spółkom, jak i domom maklerskim 
oraz wszystkim innym podmiotom, które przyczyniają się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Bez 
wahania można również przyznać, że rok 2010 przyniesie z pewnością nie mniej emocji dla inwestorów, 
szczególnie uwzględniając, że prywatyzacja państwowych spółek, z dużym prawdopodobieństwem po 
raz kolejny ustawi długą kolejkę do budowy księgi popytu.
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RYNEK DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH CATALYST 

Nowy rynek Catalyst 

Powstanie NewConnect w 2007 roku, bez względu na rezultaty i weryfikację pierwotnych założeń, wydaje się być olbrzymim 
sukcesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. O tym, że Giełda wciąż zagospodarowuje nowe obszary rynku kapita-
łowego świadczy m. in. fakt, iż w dwa lata po debiucie alternatywnego systemu obrotu powstał nowy rynek obligacji – Catalyst.

Catalyst jest strategicznym, projektem Giełdy. 
Jego powstanie 30 września 2009 roku to 

uzupełnienie polskiego rynku kapitałowego o zor-
ganizowany rynek papierów dłużnych, zarówno 
detalicznych jak i hurtowych. Obrót na Catalyst 
prowadzony jest na platformach transakcyjnych 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
i BondSpot (wcześniej: MTS CeTO). Jego struktu-
rę tworzą cztery platformy obrotu. Dwie spośród 
nich, przeznaczone dla klientów detalicznych, pro-
wadzone są przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w formule rynku regulowanego oraz alterna-
tywnego systemu obrotu (ASO). Pozostałe dwie 
platformy, również prowadzone w formie rynku 
regulowanego i alternatywnego, podlegają pod 
BondSpot i dedykowane są klientom hurtowym. 
Na każdej z wymienionych platform handlowych 
przedmiotem obrotu są obecnie obligacje komu-
nalne, korporacyjne oraz listy zastawne. Taka bu-
dowa rynku sprawia, że jest on dostosowany do 
inwestorów o różnej charakterystyce – zarówno 
instytucjonalnych i indywidualnych, jak i hurto-
wych oraz detalicznych.

Na wszystkich rynkach Catalyst transakcje są 
gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych (KDPW), natomiast emiten-
ci obligacji muszą pamiętać o spełnianiu zasad 
ładu korporacyjnego, w szczególności wypeł-
niać obowiązki informacyjne dotyczące raportów 
bieżących i okresowych. 

W celu uzyskania tytułu uczestnika rynku 
Catalyst należy zostać dopuszczonym do działania 

na przynajmniej jednym z wymienionych poniżej 
rynków:

rynek regulowany GPW, 

alternatywny system obrotu prowadzony  
przez GPW,

regulowany rynek BondSpot, 

alternatywny system obrotu prowadzony  
przez BondSpot.

Podobnie jak w przypadku rynku NewConnect, 
a przede wszystkim zgodnie z wymogami regula-
minu Alternatywnego Systemu Obrotu, na rynku 
Catalyst działają autoryzowani doradcy. Wśród 
nich przeważają biura maklerskie oraz firmy 
doradztwa finansowego, prawnego i audytu.

 Wprowadzenie instrumentów dłużnych do 
obrotu na Catalyst może polegać na:

uzyskaniu autoryzacji Catalyst, lub 

wprowadzeniu emisji do obrotu na rynku  
regulowanym lub w alternatywnym 
systemie obrotu

Autoryzacja to najprostsza forma zaistnienia 
emitenta na rynku Catalyst – oznacza zarejestrowa-
nie emisji w systemie informacyjnycm Catalyst i re-
alizację przez emitenta bieżących i okresowych obo-
wiązków informacyjnych określonych w Załączniku 
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1 do Zasad działania Catalyst. Sama autoryzacja 
nie oznacza dopuszczenia do obrotu na rynku zor-
ganizowanym ale niesie w sobie wiele korzyści dla 
emitenta polegających m.in. na zyskaniu efektu 
marketingowego oraz zwiększeniu wiarygodności 
i rozpoznawalności na rynku finansowym. 

Obligacje można wprowadzać na rynek Catalyst 
na dwa sposoby: poprzez ofertę publiczną lub za 
pomocą oferty prywatnej. Olbrzymią zaletą ofer-
ty publicznej jest możliwość przydziału instrumen-
tów z wykorzystaniem systemu informatycznego 
GPW. Jest to droga mało angażująca dla podmiotu 
emitującego obligacje, ponieważ procesem sprze-
daży i przydziału obligacji, od momentu podpisa-
nia stosownej umowy kieruje Giełda, która zadba 
o bezpieczeństwo i zapewni profesjonalną obsługę 
sprzedaży (przydziału), koordynując działania takich 
podmiotów jak: GPW, Emitent, Oferujący, KDPW 
i Członkowie Konsorcjum. Jednocześnie jest to 
sposób najbardziej efektywny, gdyż umożliwia 
dotarcie do szerokiej grupy potencjalnych na-
bywców, co  jest jednym z istotnych czynników 
mogących decydować o powodzeniu oferty. 

Drugi sposób - oferta prywatna polega na za-
oferowaniu instrumentów dłużnych maksymalnie 
99 oznaczonym podmiotom.

Stworzenie zorganizowanego rynku publicz-
nego dla obligacji korporacyjnych i komunalnych 
pod sztandarem Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie jest zatem dodatkową możliwo-
ścią pozyskania kapitału zarówno dla firm jak 
i dla jednostek samorządu terytorialnego. Patrząc 
na wiek polskiego rynku kapitałowego, bardzo 
cieszy usprawnianie oraz rozwój jego funkcjono-
wania. Wydaje się również, że rynek obligacji zo-
stanie bardziej uporządkowany i transparentny. 
Dodatkowo, Catalyst będzie dla nowych emiten-
tów na pewno kolejną platformą, dzięki której 
będą oni mogli zwiększyć swoją wiarygodność, co 
z pewnością będzie stanowiło kolejne narzędzie 
marketingowe do pozyskania większego zaufania 
wśród inwestorów. Kształtowanie się ceny pod 
wpływem spotkania popytu i podaży wraz z obo-
wiązkami informacyjnymi będzie również sprzyja-
ło dobrym praktykom, a w efekcie tego większej 
wiarygodności i łatwiejszemu pozyskaniu kapitału.

WYPOWIEDŹ EKPERTA 

Debiut giełdowy a planowanie podatkowe

Podstawowym motywem wejścia na GPW jest 
zwykle chęć uzyskania kapitału na dalszy 

rozwój spółki. Przypływ gotówki otwiera szansę 
na inwestycje, mające w zamierzeniu przyczynić 
się do jeszcze większych zysków. Im większa jed-
nak dochodowość spółki, tym proporcjonalnie 
większe są ciążące na niej obciążenia podatkowe. 
Ze względu na wynikającą z działań konkurencji 
ciągłą potrzebę redukcji kosztów, ograniczenie 
tych obciążeń może być nie tylko sposobem na 
zwiększenie zysków, ale wręcz utrzymanie się 
na rynku. Właściciele i zarządy spółek zwracają 

Paweł Tomczykowski
Partner w Spółce Doradztwa Podatkowego 
Ożóg i Wspólnicy
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wtedy uwagę na możliwości jakie otwiera plano-
wanie podatkowe.

Skomplikowanie systemu podatkowego spra-
wia, że odmienne działania prowadzące do tego 
samego ekonomicznego rezultatu mogą być 
różnie opodatkowane. Planowanie podatkowe 
w odniesieniu do konkretnej transakcji polega na 
wyborze takiej ścieżki postępowania, która z jed-
nej strony umożliwi przeprowadzenie transakcji 
zgodnie z jej celem, a z drugiej będzie opodatko-
wana w sposób optymalny. Istotnym warunkiem 
planowania podatkowego jest jednocześnie prze-
prowadzenie transakcji w sposób gwarantujący 
przedsiębiorcy maksimum bezpieczeństwa. 

W większości przypadków, korzystając z usług 
specjalistów od planowania podatkowego, spółce 
notowanej na Giełdzie uda się osiągnąć oszczęd-
ności. Korzyści z planowania podatkowego nie 
muszą jednak ograniczać się wyłącznie do poje-
dynczych transakcji. Istnieją metody pozwalają-
ce na generalną redukcję obciążeń podatkowych 
związanych z działalnością operacyjną spółki 
bądź wypłatą z niej zysku. Niektóre z najbardziej 
korzystnych z podatkowego punku widzenia roz-
wiązań wymagają jednak poważnych działań re-
strukturyzacyjnych. Ich przeprowadzenie może 
więc spotkać się z oporem akcjonariuszy, gdyż 
przedstawienie korzyści jakie przyniosą działania 
optymalizacyjne może być niewystarczające wo-
bec obawy przed operacjami, których skompliko-
wania wielu akcjonariuszy nie rozumie. W związku 
z powyższym wiele działań z zakresu planowa-
nia podatkowego – szczególnie wymagających 
utworzenia odpowiedniej struktury kapitało-
wej – najlepiej przeprowadzać jeszcze przed de-
biutem giełdowym. 

Przykładem takiego działania jest włączenie 
w strukturę kapitałową funduszu inwestycyj-
nego zamkniętego (FIZ). Jest to jeden z trzech 
rodzajów funduszy, których funkcjonowanie 
przewiduje ustawa o funduszach inwestycyjnych. 
FIZ wyróżnia się pośród nich najmniejszymi 

ograniczeniami przy zakładaniu, bieżącym za-
rządzaniu jak i możliwościach inwestowania 
zgromadzonych środków. Ważnymi cechami FIZ 
są również możliwość emitowania certyfikatów 
inwestycyjnych (odpowiednik udziałów) do za-
mkniętego kręgu podmiotów i ustalanie zasad 
działania funduszu w jego statucie, dzięki czemu 
możliwe jest dostosowanie FIZ do potrzeb kon-
kretnego podmiotu lub grupy podmiotów. 

Najważniejszym jednak elementem FIZ jest 
jego przynależność do grupy funduszy inwe-
stycyjnych, dzięki czemu na podstawie art. 6 
ust. 1 pkt 10 Ustawy CIT podlega on podmioto-
wemu zwolnieniu od podatku dochodowego. 
Oznacza to, że za pośrednictwem FIZ możliwe 
jest reinwestowanie całego osiągniętego docho-
du bez pomniejszania go o podatek dochodowy. 

Celem planowania podatkowego z wyko-
rzystaniem FIZ jest więc utworzenie takiej 
struktury, w której dochód nie podlegający 
opodatkowaniu na innych jej szczeblach tra-
fiałby do FIZ, gdzie korzystałby z przysługu-
jącego funduszowi zwolnienia. FIZ podlega 
jednak ustawowym ograniczeniom w zakresie 
przedmiotów inwestycji i limitom koncentra-
cji kapitału. Fundusz może inwestować w zby-
walne papiery wartościowe, wierzytelności, 
udziały w spółkach z o.o., waluty, instrumenty 
pochodne, instrumenty rynku pieniężnego, nie-
ruchomości i prawa użytkowania wieczystego. 
Ograniczenia koncentracji sprawiają jednak, 
iż papiery wartościowe lub instrumenty rynku 
pieniężnego wyemitowane przez jeden pod-
miot, co do zasady, nie mogą stanowić  wię-
cej niż 20 procent aktywów funduszu. 
Podobnie w przypadku inwestycji w nieru-
chomości, FIZ musi ich nabyć przynajmniej 4, 
przy czym zaangażowanie w jedną nierucho-
mość nie może przekroczyć 25 procent wartości 
aktywów funduszu. 

Skorzystanie z przysługującego FIZ zwol-
nienia w odniesieniu do działalności operacyjnej 
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jest jednak możliwe dzięki szczególnym właści-
wościom spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). 
W odróżnieniu od innych spółek osobowych, 
SKA emituje akcje w sposób analogiczny do 
spółki akcyjnej. Akcje te są papierami warto-
ściowymi w związku z czym FIZ może w nie in-
westować i wchodzić w rolę akcjonariusza spółki. 
Ponadto jako spółka osobowa SKA jest pod-
miotem podatkowo transparentnym, co ozna-
cza, że nie jest samodzielnym podatnikiem po-
datków dochodowych. Podatnikiem z tytułu 
osiągniętego przez SKA zysku są jej wspólnicy, 
którzy stosują wobec niego odpowiednie dla 
siebie reguły opodatkowania. Dzięki temu zysk 
osiągnięty przez SKA, której wspólnikiem jest 
FIZ, będzie korzystał z przysługującego FIZ 
zwolnienia podatkowego. Ze względu na wspo-
mniane limity koncentracji kapitału utworze-
nie struktury w oparciu o FIZ nie jest moż-
liwe przy wykorzystaniu jednej tylko SKA. 
Za pomocą grupy spółek powiązanych z FIZ 
można jednak prowadzić dowolny rodzaj 
działalności gospodarczej. 

Zrealizowanie zysków w FIZ możliwe jest 
dzięki emitowanym przez niego certyfikatom 
inwestycyjnym. Właściciel certyfikatów może 
zbyć je na rzecz FIZ w celu umorzenia, bądź zbyć 
je na rzecz osób trzecich. Jeśli statut FIZ na to 
zezwala, możliwa jest również wypłata zysków 
funduszu na rzecz właścicieli certyfikatów bez 
ich odkupienia w formie zbliżonej do dywiden-
dy. Ponieważ jednak certyfikaty inwestycyjne 
nie są udziałami ani akcjami w spółkach, nie pod-
legają zwolnieniu z opodatkowania w sposób 
analogiczny do dywidend. Aby więc struktura 
z udziałem FIZ korzystała z pełnego zwolnienia 
z opodatkowania, planowanie podatkowe musi 
obejmować również wypłatę zysków z funduszu. 

Optymalizacja jest w tym względzie moż-
liwa między innymi dzięki wykorzystaniu za-
granicznych spółek celowych. Wybór konkret-
nej rezydencji może być w wielu przypadkach 
podyktowany aspektami pozapodatkowymi 

jak np. wiarygodność danego państwa, czy 
obowiązujące na jego terytorium procedury zwią-
zane z prowadzeniem spółek. 

Skala oszczędności w przypadku zyskow-
nych przedsiębiorstw może być istotna i w sen-
sie ekonomicznym objąć cały dochód z działal-
ności operacyjnej. Dlatego właśnie tak ważne 
jest przeprowadzenie odpowiednich czynności 
z zakresu planowania podatkowego póki jeszcze 
nie będą one ograniczane przez nieskłonny do 
zdecydowanych działań akcjonariat. 

Przedstawione wyżej rozwiązania nie są je-
dynymi, jakie planowanie podatkowe oferuje 
przedsiębiorcom planującym wejście spółki na 
Giełdę (dla przykładu, warte rozważenia jest tu 
np. odpowiednie zaplanowanie struktury za-
rządzania własnością intelektualną oraz opty-
malizacja podatkowa kadry zarządzającej). 
Długofalowym celem wielu z nich może być 
nie tylko jak najefektywniejsze działanie spółki, 
ale również zrealizowanie zysku z inwesty-
cji dzięki sprzedaży akcji, których wartość od 
momentu debiutu może znacznie wzrosnąć. 
Należy przy tym zauważyć, że dochodem pod-
legającym opodatkowaniu jest w takim przy-
padku co do zasady różnica pomiędzy ceną 
nabycia akcji, a ceną ich zbycia. Oznacza 
to, że im większy sukces wprowadzonej na 
Giełdę spółki, niosący za sobą wzrost war-
tości jej akcji, tym większy będzie konieczny 
do zapłacenia podatek w przypadku ich zbycia.

Podobnie jak w przypadku optymalizacji 
obciążeń podatkowych związanych z działal-
nością operacyjną i transferem zysków, rów-
nież w tym przypadku zaplanowanie trans-
akcji jeszcze przed debiutem giełdowym 
pozwala osiągnąć najlepsze efekty. Wspólnicy 
mogą wtedy sprawnie przeprowadzać koniecz-
ne w planowaniu podatkowym transakcje i mają 
możliwość skorzystania z narzędzi optymali-
zacyjnych, których dostępność po wejściu na 
Giełdę jest w znacznym stopniu ograniczona.
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WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

Programy opcji na akcje jako innowacyjne narzędzia 
motywujące pracowników sektora technologicznego

Ważnym czynnikiem sprzyjającym rozwo-
jowi przedsiębiorstw innowacyjnych jest 

motywowanie pracowników do wysokiego za-
angażowania, przy jednoczesnym dość oszczęd-
nym wykorzystaniu funduszy własnych firmy, 
pozwalającym oszczędzać kapitały na inwesty-
cje. Jednym z najważniejszych mechanizmów 
motywujących dobrych specjalistów do pracy 
w innowacyjnych firmach, za relatywnie nie-
duże pieniądze, jest mechanizm wynagradza-
nia kluczowych pracowników firmy za pomocą 
przydzielania im opcji na akcje. Sformułowanie 
„kluczowych pracowników” nie oznacza tylko pra-
cowników kierownictwa, ale także pracowników 
naukowych, badawczych, konstruktorów, projek-
tantów, średniego personelu technicznego oraz 
w małych firmach – pozostałych pracowników. 

Mechanizm wynagradzania opcjami na akcje 
polega zasadniczo na tym, że pracownik dostaje 
przydział określonej liczby opcji na akcje, przez co 
uzyskuje prawo wykupu ich w przyszłości za cenę 
nominalną określoną na dzień przydziału. Jeżeli 
ceny akcji wzrosną, to po pewnym czasie pracow-
nik egzekwuje swoje prawo do wykupu akcji i może 
je od razu sprzedać. Czasami umowy o przydziale 
opcji na akcje wymagają, aby pracownik przetrzy-
mał już wykupione akcje przez pewien czas, jednak 
nie jest to wymagane prawem (w niektórych krajach 
od tego uzależnia się udzielenie ulg podatkowych). 
Tego typu mechanizmy pozwalają na silne wiązanie 
pracowników z firmą, w połączeniu z oszczędnym 
gospodarowaniem funduszem płac, co uwalnia 
znaczne kapitały na rozwój przedsiębiorstwa. Opcje 
na akcje wiążą pracowników z firmą, budują ich lojal-
ność i wspierają rozwój rynku wysokich technologii. 

Ocenia się, że w USA w 2005 roku około 11 
tysięcy spółek prowadziło programy opcji na ak-
cje, a jedynie 3% z nich (330) było notowanych na 
Giełdzie. Przedsiębiorstwa, w których funkcjono-
wały opcje na akcje stanowiły znaczącą siłę eko-
nomiczną, a ich aktywa, pod koniec 2004 roku1, 
były szacowane na 600 miliardów dolarów. Warto 
zwrócić uwagę na zbieżność skrótów. ESOP, z jed-
nej strony to Employee Stock Ownership Plans, 
a z drugiej - Employee Stock Options Plans, czyli 
albo plany własności akcji pracowniczych albo pla-
ny opcji na akcje pracownicze. W istocie rzeczy, te 
sformułowania wyrażają dwie strony tego samego 
zjawiska - motywowania pracowników poprzez 
czynienie ich współwłaścicielami przedsiębiorstw. 
Przy czym sformułowanie opcje – kieruje uwagę na 
techniczną stronę zagadnienia, a sformułowanie 
własności – na końcowy efekt planów. W Europie 
jedne z najlepszych doświadczeń w tej dziedzinie 
posiadają Wielka Brytania i Szwecja. 

Jak do tej pory najpełniejsze badanie doty-
czące wpływu emisji opcji na akcje pracownicze 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw zostało prze-
prowadzone przez zespół naukowców2 z Rudges 
University, w USA. Obejmuje ono analizę porów-
nawczą dwóch grup przedsiębiorstw: tych, które 
stosowały programy opcji na akcje i były notowa-
ne na Giełdach, które dystrybuowały swoje akcje 
nie tylko do nielicznej grupy członków zarządu 
i ścisłego kierownictwa, ale także do pracowni-
ków nie będących na szczeblach kierowniczych 
(w sumie 490 firm) oraz porównywalnej grupy 

1 ESOP Statistics, http://www.esopassociation.org/
2 J. Blasi, D. Kruse, J. Sesil, Public Companies with Broad-Based 

Stock Options: Corporate Performance form 1992-1997., 
http://www.nceo.org/library/optionreport.html

Prof. Przemysław Kulawczuk, Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej
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przedsiębiorstw, które takich programów nie pro-
wadziły, ale również były notowane na amerykań-
skich Giełdach papierów wartościowych. Badanie 
wykazało, że przedsiębiorstwa z planami opcji 
na akcje uzyskiwały, w badanym okresie, lepsze 
wskaźniki produktywności oraz wyższe tempa 
wzrostu niż porównywalne przedsiębiorstwa gieł-
dowe. Przedsiębiorstwa z planami opcji na akcje 
oferowały z reguły wyższą stopę zwrotu dla ak-
cjonariuszy, zwłaszcza wtedy, gdy akcjonariusza-
mi przedsiębiorstwa byli również akcjonariusze 
zewnętrzni. Jeżeli większość akcji należała do 
pracowników, wyniki te były gorsze niż średnie 
dla przedsiębiorstw porównywalnych. Badania 
amerykańskie pokazują, że opcje na akcje mogą 
być bardzo ważne jako czynnik motywacyjny – 
docenienia indywidualnego wkładu pracowników, 
zwłaszcza kluczowych.

Reasumując, opcje na akcje są bardzo atrakcyj-
nym narzędziem motywowania zarządu i pracow-
ników firmy, a także są idealnie dopasowane do 
modelu przedsiębiorstw zaawansowanych tech-
nologicznie, prowadzących badania, czy wdrażają-
cych innowacje.

Wydaje się paradoksem, że wiele banków, 
również działających w Polsce, stosuje programy 
opcji na akcje wobec swoich pracowników, jed-
nak stosunkowo rzadko traktuje tę działalność 
jako potencjalne źródło zarobkowania. O tym, że 
jest to ważny rynek świadczą przykłady instytucji 
finansowych i banków oferujących usługi w tym 
zakresie. Należy przyznać jednak, że umiejsco-
wienie tych programów w strukturze działalności 
tych instytucji  jest zróżnicowane: od lokalizacji 
w typowej bankowości korporacyjnej, poprzez 
bankowość dla pracowników, aż po bankowość 
osobistą. Tak różne umiejscowienie obsługi pro-
gramów opcji na akcje świadczy o tym, że jest to 
rynek wyłaniający się, o dużych perspektywach 
wzrostu, zwłaszcza w Polsce. Nie istnieje jednak 
żaden ostateczny paradygmat decydujący o ulo-
kowaniu tego typu usług w strukturze działal-
ności banków czy innych instytucji finansowych.

Dla funkcjonowania programów opcji na akcje 
istotne są również kwestie podatkowe. Chociaż 
zastosowanie  programu wydaje się być korzystne 
pod względem motywowania pracowników sektora 
technologicznego, to jednocześnie powstaje pyta-
nie jak tego typu działania, podejmowane autono-
micznie przez przedsiębiorstwa mogą być trakto-
wane podatkowo. Stosowanie nawet najlepszych 
rozwiązań może budzić wątpliwości, jeśli będą 
obowiązywały niekorzystne przepisy podatkowe. 

W praktyce można zaobserwować kilka ele-
mentów, w których pojawiają się kwestie opodat-
kowania opcji na akcje. 

PIERWSZY to przydział opcji na akcje – rodzi 
się pytanie na ile w tym momencie powstaje do-
chód, który mógłby być opodatkowany. 

DRUGI, w którym może pojawić się kwestia 
opodatkowania to wykup akcji po cenie określo-
nej w opcji, ale niższej niż rynkowa. Niewątpliwie 
w tym momencie osiągany jest dochód, chociaż 
nie jest on realizowany. 

TRZECI, w którym istotnym problemem jest 
kwestia opodatkowania to zbycie (czyli sprzedaż 
lub darowizna), zwane w angielskich przepisach 
podatkowych dyspozycją akcji. W tym momencie 
dochód jest faktycznie realizowany. 

Polskie rozwiązania w  zakresie opodatko-
wania opcji na akcje niczym nie ustępują tym, 
które są stosowane w innych krajach, natomiast 
nie są rozpropagowane w wystarczającym stop-
niu. Skutkuje to bardzo nieliczną grupą przedsię-
biorstw, które wdrożyły ten typ motywowania, 
a co się z tym wiąże stosowanie opcji na akcje 
w Polsce jest prawie niezauważalne. Na przykład 
całkowicie nieznana jest liczba przedsiębiorstw, 
których pracownicy mogą korzystać lub korzysta-
ją z tego typu rozwiązań. 

Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby 
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Gospodarczej, przygotował ekspertyzę, skiero-
waną do Ministerstwa Gospodarki, obejmującą 
między innymi rozwiązania w zakresie upowszech-
nienia programów opcji na akcje, jako narzędzia 
wspierającego rozwój biznesu technologicznego. 
W ramach proponowanego rozwiązania wspiera-
ne byłoby systematyczne oszczędzanie na wykup 
opcji na akcje oraz podmiot posiadający opcje zwol-
niony byłby z opodatkowania podatkiem dochodo-
wym przyrostu wartości akcji pod warunkiem prze-
trzymania ich przez pewien okres od daty wykupu 
(np. 3 lat). System ten może korzystnie wpływać na 
mobilizację kapitału w przedsiębiorstwach. Można 
nim obejmować tylko akcje zwykłe, podlegające 
normalnej wycenie rynkowej.

Aby skutecznie realizować ten program trze-
ba byłoby potwierdzić w ustawie o PIT, że  przy-
dział opcji na akcje oraz wykup akcji są zwolnione 
z opodatkowania pod warunkiem, że są objęte 
programem wsparcia. W ustawie tej trzeba byłoby 
również wprowadzić zwolnienie ze sprzedaży akcji 
nabytych w ramach programu pod warunkiem ich 
przetrzymania przez wskazany okres. Konieczne 
jest także wyłączenie oszczędności z programu 
z podstawy opodatkowania składkami na ZUS.

Możliwości wykorzystania schematów opcji na 
akcje pracownicze w celu motywowania pracow-
ników przedsiębiorstw zorientowanych na nowe 
technologie, badania i rozwój oraz wzrost kapita-
łu przedsiębiorstw, zwłaszcza małych, wydają się 
bardzo interesujące. Wzorem innych przodujących 
krajów, typu USA i Wielkiej Brytanii, mogłyby stać 
się one ważnym instrumentem motywowania pra-
cowników w sferach technologicznej i badawczo-
rozwojowej. W polskich warunkach potencjał ten 
nie wymaga w stosunku do stosowanej praktyki 
żadnych nowych regulacji, które obniżałyby należ-
ności podatkowe państwa, a jedynie skutecznego 
programu informacyjnego. Można jednakże roz-
ważyć zastosowanie, w ograniczonym wymiarze 
i tylko w odniesieniu do MSP, programów wspar-
cia wykupu opcji na akcje wzorem rozwiązań bry-
tyjskich. Obecnie z tego typu programów korzy-
stają w Polsce, w przeważającej mierze, wybrani 
pracownicy przedsiębiorstw międzynarodowych, 
które takie programy prowadzą w swoich oddzia-
łach macierzystych (zagranicznych). Nie dotyczy 
to natomiast małych i średnich przedsiębiorstw 
nastawionych na szybki wzrost.

DOTACJE UNIJNE 

Dotacje unijne szansą dla polskich przedsiębiorstw

Słaba koniunktura, a w efekcie znaczny spadek zaufania instytucji finansowych i inwestorów do biznesu, spowodował 
znaczne trudności w pozyskiwaniu kapitału. Lukę kapitałową może jednak pokryć brukselska administracja, która w trud-
nych czasach za zadanie obrała sobie wsparcie unijnych przedsiębiorców dotacjami.

Przyparci do muru polscy przedsiębiorcy 
zostali poniekąd zmuszeni do korzystania 

z funduszy europejskich, głównie ze względu 
na rosnące w minionym roku restrykcje ze 
strony banków przy udzielaniu kredytów. 

Pomimo dość zbiurokratyzowanego procesu 
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, do-
tacje powoli zaczynają być bardzo konkurencyj-
nym źródłem finansowania działalności przed-
siębiorstw. Jedynym poważnym kosztem jest 
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tu przygotowanie wniosku, co można oczywi-
ście zlecić firmie zewnętrznej. Dalsze niedogod-
ności są już związane z procesem rozpatrzenia 
wniosku oraz kontrolowaniem jego wykonania.

Przy rozważaniach na temat pozyskania środ-
ków unijnych należy zastanowić się pod jaki pro-
gram będzie podlegać pomysł, który chcemy zre-
alizować. Środki unijne są bowiem przyznawane 
na konkretne cele oraz obszary wsparcia, wśród 
których można wymienić np. rolnictwo, ochronę 
środowiska, zatrudnienie personelu, utrzymanie 
budynków, kulturę, rozwój firmy, szkolenia danych 
grup osób, etc. Za dziedziny te odpowiadają kon-
kretne  programy wśród których znajdują się:

Program Infrastruktura i Środowisko, 

Program Innowacyjna Gospodarka,  

Program Kapitał Ludzki, 

16 Programów Regionalnych, 

Program Rozwój Polski Wschodniej,  

Program Pomoc Techniczna, 

Programy Europejskiej  
Współpracy Terytorialnej.

Na każdy z powyższych programów skła-
dają się dodatkowo osie priorytetów (lub prio-
rytety), których cele są znacznie bardziej skon-
kretyzowane i zawężone. Niejednokrotnie osie 
dzielą się również na działania (nomenkla-
tura zależy od osi i programów). W ramach 
działań występują czasami także poddziała-
nia czy schematy, zatem aby ustalić do które-
go konkursu skierować wniosek o dofinanso-
wanie, należy określić najmniejszą jednostkę, 
której cel jest zbieżny z założeniami składa-
nego projektu. Takie informacje można uzy-
skać w dokumencie, który jest opracowany dla 
każdego programu (za wyjątkiem programów 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej) i w którym 
znajduje się szczegółowy opis priorytetów.

Według danych wygenerowanych przez 
Krajowy System Informatyczny KSI SIMIK 07-13, 
od początku uruchomienia powyższych progra-
mów w Polsce do końca stycznia 2010 roku złożo-
no 106,3 tys. wniosków, które przeszły pozytywnie 
weryfikację formalną, na całkowitą kwotę 243,7 
mld PLN. W tym samym czasie umowy podpisano 
z 28,033 tys. beneficjentów na łączną kwotę 111 mld 
PLN wydatków kwalifikowanych, co stanowi ok. 29 
proc. wszystkich przyznanych na lata 2007-2013 
środków. Jak można zatem wywnioskować, szan-
se na pozyskanie dofinansowania są w najbliższych 
latach całkiem realne, niemniej jednak dokonując 
prostej statystyki, należy mieć na uwadze, że śred-
nio jeden na cztery wnioski poprawne pod wzglę-
dem formalnym wygrywa pieniądze na rozwój. 

Dla polskich przedsiębiorstw jednym z najważ-
niejszych programów jest Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Najważniejszą 
instytucją, która zaangażowała się w działania 
Unii Europejskiej jest Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP). Instytucja uczestni-
czy w trzynastu działaniach PO IG, wśród których 
do głównych priorytetów należy:

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowo- 
czesnych technologii,

Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji, 

Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowa- 
cyjne przedsięwzięcia,

Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji, 

Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na  
rynku międzynarodowym,

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo infor- 
macyjne – zwiększenie innowacyjności 
gospodarki.
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Każde źródło finansowania można oczywiście 
rozpatrywać w kategoriach wad i zalet. Podobnie 
jest z dotacjami unijnymi. Wśród najczęściej wy-
mienianych zalet można znaleźć:

możliwość pozyskania kapitału, 

duży wybór programów i inicjatyw, 

możliwość pokrycia kosztów  
środkami pozyskanymi z UE,

stosunkowo niskie koszty  
pozyskania kapitału.

Wśród największych wad systemu dotacji unij-
nych należy wspomnieć o:

biurokracji, która znacznie opóźnia cały  
proces pozyskania niezbędnych środków,

nadmiernej formalizacji wniosków oraz  
niepewności otrzymania dotacji,

niskiej elastyczności w  
wydawaniu pieniędzy,

konieczności (w większości przypadków,  
choć powoli i to ulega znacznej liberalizacji) 
posiadania wkładu własnego.

Pomimo jednak wskazanych wad dotacji unij-
nych niezaprzeczalnie jest to bardzo korzystny 
aspekt akcesji Polski do UE. Środki unijne wspiera-
ją bowiem m. in. te przedsięwzięcia, na które trud-
no pozyskać kapitał z innych źródeł – innowacyjne, 
ryzykowne oraz na wczesnym etapie rozwoju.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

„Last but not least. Rozliczamy projekty unijne”

Zarządzanie projektami unijnymi należy postrzegać, jako proces, począwszy od identyfikacji potrzeb inwestycyjnych da-
nego podmiotu, poprzez wybór optymalnego programu operacyjnego i złożenie w ramach niego wniosku aplikacyjnego, 
aż po finalny jego etap – rozliczanie projektu.

Analizując proces zarządzania projektem, 
który otrzymał dofinansowanie w ramach 

dotacji unijnych, etap rozliczania jest najdłuższy. 
Może się okazać, że będzie to również etap naj-
trudniejszy, jeśli beneficjent podejdzie do tego 
etapu, jak do jednorazowej czynności rozumia-
nej, jako złożenie wniosku o płatność końcową.

Po euforii otrzymania wsparcia finansowego 
należy przeanalizować zapisy umowy o dofinan-

sowanie. Zostały w nich zdefiniowane obszary, 
w zakresie których beneficjent jest zobowiązany 
w określonym czasie do podjęcia określonych 
działań. Wzory umów są dostępne na stronach in-
ternetowych instytucji zarządzającej danym progra-
mem operacyjnym w ramach wybranego działania.

Doświadczenie w zarządzaniu projektami do-
finansowanymi w ramach PO IG działanie 1.4 – 
4.1; działanie 4.4; działanie 4.5.2 oraz dokonana 

Jolanta Kałuska, PNO Consultants Sp. z o.o.
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analiza porównawcza zapisów umów o dofinan-
sowanie, pozwoliły na zdefiniowanie 15 wspól-
nych obszarów zarządzania projektem, których 

terminowe oraz zgodne z właściwymi zapisami 
wdrożenie pozwoli na prawidłowe rozliczenie 
przyznanej dotacji.

Rysunek nr 1 prezentuje zobowiązania i proce-
dury, regulowane przez umowy o dofinansowanie 
oraz właściwe akty prawne.

Obszary w zakresie rozliczania projektów 
wspólne dla opisywanych działań są związane 
m.in. z:

Procedurą środowiskową1.  zgodnie z Ustawą 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 
spoczywa obowiązek dokonania ewaluacji 
projektów pod względem zgodności z legi-
slacją w tym zakresie, z tego powodu pro-
jekty dofinansowane w ramach działania 
4.4 zostaną poddane kontroli spełnienia wy-
magań w tym zakresie. Dodatkowo, PARP 
oraz Regionalne Instytucje Finansujące 
dokonują kontroli posiadanej przez bene-
ficjentów dokumentacji środowiskowej jak 
również analizy ich zapisów.

Koniecznością 2. dokonywania zamówień 
w ramach projektu zgodnie z Ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycz-
nia 2004 r., w przypadku, gdy wymóg jej 

ROZLICZANIE

Promocja
Wizualizacja

Zmiany w projekcie

Procedura 
środowiskowa

Zarządzanie 
wskaźnikami 

projektu

Procedury 
zamówień

Archiwizacja

Kontrola, audyt
Zabezpieczenie 

umowy

Pomoc publiczna

Ewidencjonowanie 
wydatków i przychodów 

w ramach projektu

Udokumentowanie 
poniesionych 

wydatków

Kwalifikowalność 
podatku VAT

Sprawozdawczość

Polityka 
rachunkowości

środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko [dalej: ustawa środowi-
skowa]. Należy podkreślić, że na Polskiej 

Rysunek nr 1
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stosowania wynika z tej ustawy. W innym 
przypadku beneficjenci wskazanych wyżej 
działań PO IG mają obowiązek ponoszenia 
wszystkich wydatków kwalifikujących się 
do objęcia wsparciem z zachowaniem zasa-
dy uczciwej konkurencji, efektywności, jaw-
ności i przejrzystości oraz zobowiązani są 
dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia 
konfliktu interesów rozumianego, jako brak 
bezstronności i obiektywności w wypełnia-
niu funkcji jakiegokolwiek podmiotu obję-
tego umową o dofinansowanie. Beneficjent 
nie jest zobowiązany do stosowania ustawy 
Prawa Zamówień Publicznych, w przypad-
ku realizacji zamówienia, którego wartość 
netto nie przekracza wyrażonej w złotych 
polskich równowartości kwoty 14 000 EUR. 
Dokonuje wówczas zakupu w oparciu o naj-
bardziej korzystną ekonomicznie ofertę. 
Prawidłowe wdrożenie w/w zapisów po-
winno mieć zawsze charakter sformalizo-
wanych zapisów w zakresie organizowania, 
przeprowadzania zamówień a następnie 
wyboru najkorzystniejszej oferty. Należy 
również pamiętać, że na etapie składa-
nia wniosku o płatność beneficjent ma je-
dynie obowiązek przedłożenia dowodów 
dokonania płatności w ramach poszcze-
gólnych zamówień, dopiero kontrola na 
miejscu projektu bada zachowanie zasad 
konkurencyjności, efektywności, jawności 
i przejrzystości zgodnie z zapisami Kodeksu 
Cywilnego.

Obowiązkiem 3. sprawozdawczości, który 
gwarantuje cykliczne monitorowanie wdro-
żenia założonych celów projektu w tym 
m.in.: bieżącą ewaluację przez właściwą 
instytucję wskaźników produktów i rezul-
tatu projektu w tym także implementację 
efektu ekologicznego, który został wskaza-
ny we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Termin przekładania właściwych sprawoz-
dań bezpośrednio powiązany jest z harmo-
nogramem realizacji projektu. W ramach 

obowiązku sprawozdawczości zostało za-
warte jedno z ważniejszych zobowiązań 
beneficjentów w zakresie niedokonywania 
w ramach projektu zasadniczych modyfi-
kacji.  Zachowanie zasad trwałości projek-
tu odnosi się bezpośrednio do zachowania 
trwałości i niezmienności instytucjonalno 
– prawnej beneficjenta. Trwałość projek-
tu definiowana jest jako zdolność instytu-
cjonalna i organizacyjna beneficjenta do 
realizacji projektu i zapewnienia środków, 
które zagwarantują stabilność projektu 
w okresie jego realizacji oraz w okresie 5 lat 
(w przypadku podmiotu dużego) po jego za-
kończeniu. Dotyczy to również zapewnienia 
przez beneficjenta zdolności utrzymania 
i zarządzania produktami projektu po jego 
zakończeniu.

Koniecznością 4. ewidencjowania wydat-
ków i przychodów w ramach projektu 
w celu zachowania i udokumentowania 
przejrzystości i kwalifikowalności wydat-
ków. Obowiązek ten ma za zadanie spełniać 
trzy funkcje: sprawozdawczą, podatkową 
oraz kontrolną w odniesieniu do wydatków 
poniesionych zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym. Beneficjent jest 
zobowiązany do prowadzenia dla projektu 
odrębnej informatycznej ewidencji księgo-
wej kosztów, wydatków i przychodów lub 
stosowania w ramach istniejącego infor-
matycznego systemu ewidencji księgowej 
odrębnego kodu księgowego umożliwia-
jącego identyfikację wszystkich transakcji 
oraz poszczególnych operacji bankowych 
związanych z projektem. Musi również za-
pewnić, że operacje gospodarcze są ewi-
dencjonowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Sposoby zachowania i dokumen-
towania wydatków i przychodów w ramach 
projektu określa bezpośrednio polityka ra-
chunkowości danego przedsiębiorstwa sta-
nowiąca księgę zasad dotyczącą spełnie-
nia tego wymogu, szczególnie w zakresie:
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zakładowego planu kont dla wyodręb- 
nionych operacji gospodarczych doty-
czących środków pomocowych,
ewidencji wydatków i przychodów w ra- 
mach projektu,
metod i zasad rozliczania, 
prezentacji w sprawozdaniu finansowym.  

Obowiązek ewidencjowania wydatków ma 
istotne znaczenie w przypadku kwalifiko-
walności podatku VAT w projekcie.

Koniecznością 5. udokumentowania ponie-
sionych wydatków w celu zatwierdzenia 
przez właściwą instytucję poniesionych 
kosztów, a następnie wypłaty transzy do-
tacji. Umowy o dofinansowanie enumera-
tywnie wymieniają dokumenty niezbęd-
ne w celu złożenia wniosku o płatność 
końcową lub pośrednią. Warunki wypłaty 
dofinansowania określają rodzaje poniesio-
nych wydatków oraz obligatoryjne dla nich 
załączniki do wniosku o płatność. Należy 
pamiętać, że warunkiem zatwierdzenia 
pierwszego wniosku o płatność pośrednią 
bądź zaliczkową jest przedłożenie przez 
beneficjenta dokumentów księgowych oraz 
posiadanie pełnej dokumentacji środowisko-
wej. Dopiero spełnienie tych dwóch warun-
ków jednocześnie daje gwarancje akceptacji 

i wypłaty dotacji, w innym przypadku wy-
płata transzy zostanie wstrzymana do 
czasu przedłożenia kompletu dokumentów.

Koniecznością 6. archiwizacji w celu kontroli 
i przechowywania dokumentów w sposób 
gwarantujący należyte bezpieczeństwo 
informacji, wszelkich danych związanych 
z realizacją projektu, w szczególności doku-
mentacji związanej z zarządzaniem finan-
sowym, technicznym, procedurami zawie-
rania umów z wykonawcami, przez okres 
co najmniej 10 lat od dnia wejścia umowy 
o dofinansowanie w życie.

Koniecznością 7. promocji i wizualizacji pro-
jektu zgodnie z „Przewodnikiem w zakresie 
promocji projektów finansowanych w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów 
i instytucji zaangażowanych we wdrażanie 
Programu” z grudnia 2008 roku.

Biorąc pod uwagę przedstawiony wachlarz 
obszarów związanych z prawidłowym rozliczeniem 
dotacji beneficjenci powinni na etapie podpisywania 
umowy o dofinansowanie rozważyć możliwość 
współpracy z firmą doradczą w zakresie rozliczania 
projektów w celu efektywnego i terminowego 
wypełnienia zapisów umowy o dofinansowanie.
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Etapy rozwoju 
przedsięwzięcia

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
(PO IG) na lata 2007-2013 wspiera inicjatywy 

mające na celu zwiększenie innowacyjności a tym 
samym konkurencyjności polskiej gospodarki. 
Program nie składa się ze zbioru zadań, w którym 
każde zadanie wspiera doraźnie określony 
obszar. Jest to przemyślany system działań, które 
wzajemnie na siebie oddziałują oraz uzupełniają 
się, aby stworzyć w Polsce odpowiednią 
infrastrukturę oraz bodźce dla rozwoju 
innowacji, działalności badawczo-rozwojowej 
oraz dla komercjalizacji nowych technologii lub 
ogólnie innowacyjnych rozwiązań. Działania 
Programu ukierunkowane są w szczególności 
na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
w których w największym stopniu występuje 
luka technologiczna oraz które z drugiej 
strony mają szanse stać się motorem zmian.

Osiągnięcie powyższych celów ma umożliwić 
budżet PO IG w wysokości 9,7 mld EUR. Są to pierw-
sze w historii tak znaczące środki przeznaczone na 
systemowe wsparcie rozwoju innowacji w polskiej 
gospodarce dzięki ukierunkowaniu przez polski rząd 
znaczącej puli funduszy unijnych na ten cel. PO IG 

w 85% zostanie sfinansowany ze środków unijnych 
(z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), 
w pozostałej części z budżetu państwa. W ramach 
całego budżetu PO IG, kapitał przeznaczony na 
sfinansowanie działań, które skierowane są do jed-
nostek badawczych, przedsiębiorstw tworzących 
i wdrażających innowacje oraz do jednostek oto-
czenia biznesu, które wspomagają transfer inno-
wacji, wynosi 7,66 mld EUR. Znaczące środki oraz 
kompleksowe wsparcie mają szanse zaktywizować 
oraz jednocześnie uwolnić potencjał środowisk na-
ukowo-badawczych oraz biznesowych i stworzyć 
praktyczny system łączący naukę z biznesem. 
Ocena, czy zamierzony efekt został osiągnięty, 
będzie mogła być dokonana w dłuższym terminie.

Krajowy Fundusz Kapitałowy stanowi ważne 
ogniwo systemu wsparcia innowacji. Jednocześnie 
działalność funduszy, wspartych przez KFK może 
przynieść lepsze efekty dzięki interakcjom z innymi 
działaniami Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Poniżej został zobrazowany łańcuch 
powiązań pomiędzy poszczególnymi działaniami 
PO IG oraz sposób, w jaki dany projekt inwestycyj-
ny może pozyskać kolejne fazy finansowania.

WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

KFK jako ważny element systemu funduszy 
strukturalnych dostarczających kapitał na innowacje

Instytucje otoczenia 
biznesu

Uczelnie
Instytuty badawcze

Centra transferu technologii
Akceleratory technologii

Inkubatory przedsiębiorczości
Parki naukowo-technologiczne

INWESTORZY
NewConnect

Aniołowie Biznesu
Fundusze Venture Capital

Giełda Papierów Wartościowych
Inwestorzy kapitałowi
Fundusze Private Equity

POWSTANIE
POMYSŁU PREINKUBACJA ZASIEW, START/

INKUBACJA
WCZESNA

EKSPANSJA
EKSPANSJA, ROZWÓJ
RESTRUKTURYZACJA

Anna Kwiatkowska, Krajowy Fundusz Kapitałowy
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Wybrane Działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

OBSZARY INSTYTUCJA WDAŻAJĄCA DZIAŁANIA FINANSOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDŻET
[MLN EUR]

Prowadzenie badań
naukowych

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Granty na badania naukowe
(Działanie 1)

Dofinansowanie infrastruktury 
badawczej
(Działanie 2)

1300

1300

Komercjalizacja badań
naukowych

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Tworzenie nowych przedsiębiorstw 
(w tym spin-offów) na bazie 
innowacyjnych rozwiązań
(Działanie 3.1) 110

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Pokrycie kosztów uzyskania ochrony 
własności przemysłowej w trybie 
zgłoszenia międzynarodowego 
oraz popularyzacja wiedzy w 
zakresie własności intelektualnej
(Działanie 5.4) 39

Krajowy Fundusz Kapitałowy

Inwestycje w fundusze Venture 
Capital, które dostarczają 
kapitał podwyższonego 
ryzyka dla przedsięwzięć na 
wczesnych etapach rozwoju
(Działanie 3.2) 180

Wdrażanie innowacji

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (4.1, 4.2, 4.4)
Bank Gospodarstwa 
Krajowego (4.3)
Minister Gospodarki (4.5)

Dotacje na rozwijanie działalności 
badawczo-rozwojowej przez 
przedsiębiorstwa lub na zakup 
oraz na wdrożenie wyników prac 
badawczo-rozwojowych
(Działanie 4) 3430

Otoczenie
umożliwiające
inwestowanie w MŚP

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Dotacje na doradztwo dla 
przedsiębiorstw w zakresie pozyskania 
finansowania zewnętrznego o 
charakterze udziałowym
(Działanie 3.3.1)

Wsparcie działalności sieci 
inwestorów indywidualnych
(Aniołów Biznesu)
(Działanie 3.3.2) 50

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Wsparcie powiązań kooperacyjnych 
pomiędzy przedsiębiorcami a 
ośrodkami naukowo-badawczymi 
oraz wsparcie instytucji otoczenia 
biznesu wspomagającymi 
komercjalizację i dyfuzję innowacji
(Działanie 5) 399

Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
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Badania naukowe, stanowiące pierwszy etap 
powstania myśli technologicznej, są prowadzo-
ne na uczelniach, w instytutach badawczych 
lub w jednostkach badawczo-rozwojowych 
oraz z natury są finansowane poprzez dotacje. 
Działanie 1 oraz 2 PO IG jest ukierunkowane 
na dostarczenie grantów na badania nauko-
we oraz dofinansowanie infrastruktury badaw-
czej. Największe szanse na dotacje będą miały 
projekty badawcze, prowadzone w dziedzinach 
mających znaczenie dla rozwoju gospodar-
ki oraz o charakterze aplikacyjnym. Następny 
krok - dofinansowanie kosztów uzyskania 
ochrony własności przemysłowej, ma na celu 
wsparcie transferu wyników badań naukowych. 
W szczególności Działanie 5.4. PO IG finansuje 
projekty mające na celu popularyzację wiedzy 
w zakresie własności intelektualnej oraz pokry-
wa koszty uzyskania ochrony własności przemy-
słowej w trybie zgłoszenia międzynarodowego. 
Powyższe działania powinny się przełożyć na 
większą ilość projektów, których wyniki będą 
mogły być skomercjalizowane. 

Kolejnym etapem jest tworzenie przed-
siębiorstw na bazie innowacyjnych rozwią-
zań, powstałych jako wynik badań nauko-
wych lub jako pomysły osób indywidualnych. 
Szczególnym przykładem takiego przed-
siębiorstwa jest spin-off, czyli spółka, któ-
ra powstała w celu komercjalizacji tech-
nologii lub wynalazku, będącego efektem 
prac badawczych na uczelni lub w ośrodku ba-
dawczym, najczęściej posiadającym ochronę 
własności intelektualnej. W takiej spółce część 
udziałów jest własnością naukowca, uczelni lub 
ośrodka badawczego. Wartość opracowanej 
technologii, która staje się podstawą stworzenia 
firmy, jest z reguły większa niż sprzedaż samego 
pomysłu lub udzielenie licencji.

Na pierwszym etapie funkcjonowania przed-
siębiorstwa, tzw. inkubacji, wyspecjalizowane 
instytucje otoczenia biznesu, takie jak: inkuba-
tory przedsiębiorczości, parki technologiczne, 

stanowią platformę doradczą dla nowopowsta-
łych spółek i pomagają im stawiać pierwsze kroki 
w świecie biznesu. Udostępniają one infrastruk-
turę techniczną, tj. powierzchnię biurową z wy-
posażeniem oraz doradztwo finansowo-prawne 
i szkoleniowe dla nowopowstałych spółek.

Działanie 3.1. PO IG dotuje działalność in-
stytucji, wspierających innowacyjne nowo-
powstałe przedsiębiorstwa. Wśród takich in-
stytucji można wymienić: inkubatory, w tym 
akademickie inkubatory przedsiębiorczości, 
parki naukowo-technologiczne, centra trans-
feru technologii oraz akceleratory technologii.

W ramach powyższego Działania dotacje 
mogą otrzymać projekty, polegające na ocenie 
czy dane pomysły są odpowiednie do ko-
mercjalizacji, jak również projekty w ramach 
których dotacje przeznaczone są na pra-
ce przygotowawcze do utworzenia przed-
siębiorstwa na bazie wybranego pomysłu 
(etap preinkubacji). W powyższym zakresie 
istotną rolę odgrywają centra transferu techno-
logii oraz akceleratory technologii, które umoż-
liwiają wyselekcjonowanie projektów badaw-
czych do aplikacji w przemyśle. Stanowią one 
platformę umożliwiającą przepływ informacji 
w zakresie potrzeb producentów oraz możli-
wości innowacyjnych ze strony ośrodków na-
ukowych. Działanie 3.1. umożliwia również in-
kubację projektów w postaci udostępnienia 
infrastruktury i usług, niezbędnych dla nowo-
powstałych przedsiębiorstw oraz wstępnego 
zasilenia kapitałowego spółek na etapie star-
tu (objęcie mniej niż 50% udziałów za kwotę 
nie wyższą niż 200 tys. EUR).

Działanie 5 natomiast jest ukierunkowa-
ne na wsparcie powiązań kooperacyjnych po-
między przedsiębiorcami a ośrodkami na-
ukowo-badawczymi oraz wsparcie instytucji 
otoczenia biznesu, które wspomagają komercja-
lizację i dyfuzję innowacji. Działanie 5 ma na celu 
zwiększenie interakcji, przepływu informacji 
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oraz współpracy pomiędzy instytucjami zaanga-
żowanymi w działalność proinnowacyjną, w celu 
tworzenia sieci technologicznych, klastrów.

Spółki, znajdujące się na wstępnych eta-
pach rozwoju (tj. które zostały formalnie 
założone) oraz prowadzą działalność, ale 
niekoniecznie osiągnęły próg rentowności, sta-
nowią przedmiot zainteresowania inwestorów 
kapitałowych. Oznacza to, że mają szansę na 
tym etapie pozyskać komercyjnie kapitał, a nie 
muszą być tylko finansowane z wkładu własnego 
pomysłodawcy lub za pomocą dotacji. Z zasady 
spółkom na wczesnych etapach rozwoju najtrud-
niej jest pozyskać finansowanie ze względu na 
fakt, że dopóki spółka nie osiągnie pozycji ryn-
kowej, innymi słowy nie udowodni, że jej model 
biznesowy sprawdził się na rynku, jest bardzo 
ryzykownym przedsięwzięciem inwestycyjnym, 
często zero-jedynkowym, oznaczającym sukces 
lub stratę kapitału. Dodatkowo młode przedsię-
biorstwa nie spełniają podstawowych warunków 
banku, aby pozyskać kredyt, tj. nie posiadają 
dostatecznej historii działalności ani wystar-
czającej bazy aktywów, które mogłyby stano-
wić zabezpieczenie kredytu. Przedsiębiorstwa 
z dużym potencjałem wzrostu mogą jednak 
liczyć na zainteresowanie ze strony inwestorów, 
inwestujących w tym segmencie rynku – inwe-
storów indywidualnych, tzw. Aniołów Biznesu 
oraz funduszy podwyższonego ryzyka. 

Fundusze, które inwestują w najbardziej ry-
zykowne spółki, tj. znajdujące się na wstęp-
nych etapach rozwoju (zasiewu, startu lub 
wczesnej ekspansji), nazywane są funduszami 
Venture Capital. Dotychczas w Polsce ilość 
inwestycji typu Venture Capital była margi-
nalna. Podczas gdy rozwijał się rynek fundu-
szy inwestujących w dojrzałe spółki, na któ-
rym dokonywane są duże transakcje, rynek 
funduszy Venture Capital praktycznie nie istniał. 
Jest to wynikiem naturalnego zjawiska, wy-
stępującego na każdym rynku kapitałowym, 
tzw. „luki kapitałowej”. Oznacza ona brak 

podaży kapitału dla mniejszych projektów inwe-
stycyjnych ze strony funduszy podwyższonego 
ryzyka ze względu na większe ryzyko inwe-
stycyjne takich projektów oraz ich mniejszą 
efektywność (podobne koszty, w tym na-
kład pracy, potrzebne na obsługę inwestycji 
w stosunku do mniejszej wartości transakcji). 
W związku z istnieniem wspomnianego niedo-
pasowania podaży i popytu w przypadku naj-
bardziej ryzykownych spółek powstał Krajowy 
Fundusz Kapitałowy, którego misją jest tworzenie 
rynku funduszy Venture Capital oraz minimalizo-
wanie luki kapitałowej. 

Inwestycje Venture Capital są trudne, a z dru-
giej strony wyjątkowe, gdyż fundusze oprócz 
kapitału dostarczają także spółkom wsparcie 
niematerialne w ich rozwój. Fundusz podwyż-
szonego ryzyka wspólnie z zarządem spółki 
określa strategię rozwoju, cele do osiągnięcia 
oraz sposoby odniesienia sukcesu na rynku, 
pomaga zorganizować przedsiębiorstwo, przy-
kładowo poprzez pomoc w rekrutacji odpo-
wiedniej kadry menadżerskiej, pomaga wpro-
wadzić profesjonalny system zarządzania 
finansami oraz nawiązać kontakty bizne-
sowe z dostawcami i odbiorcami, a także 
udostępnia sieć własnych kontaktów bizne-
sowych. Dodatkowe wsparcie menedżerskie, 
konsultingowe jest niezwykle istotne dla spół-
ek na wstępnym etapie rozwoju, które do-
piero raczkują na rynku oraz mają bardzo 
ograniczone własne zasoby. W szczegól-
ności obecność funduszu Venture Capital 
jest zasadna w przypadku spółek tworzonych 
w celu komercjalizacji nowej technolo-
gii, kiedy wynalazca jest kluczową osobą 
przedsięwzięcia od strony technologicznej, 
ale z reguły nie posiada kompetencji 
ani doświadczenia w zakresie zarządza-
nia przedsiębiorstwem oraz chętnie zlecił-
by tę część przedsięwzięcia specjalistom. 
Historia funduszy Venture Capital dowiodła 
bowiem, że są one bardzo efektywnymi 
partnerami w rozwoju przedsiębiorstw.
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Spółki, które mogą liczyć na inwestycje ze 
strony funduszy podwyższonego ryzyka, to 
spółki z ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu, 
czyli takie które działają w rozwojowej branży 
lub wprowadzają innowacje na danym rynku 
w postaci nowej technologii, usługi lub modelu 
biznesowego. Drugim kluczowym elementem 
jest obecność osób lub zespołu osób, które chcą 
tworzyć spółkę, zarządzać nią i są zdeterminowane 
do osiągnięcia sukcesu komercyjnego. Fundusz 
podwyższonego ryzyka wspiera zarząd spółki, ale 
nie jest zainteresowany przejęciem zarządzania 
przedsiębiorstwem.

Naturalnymi kandydatami do inwestycji 
przez fundusze podwyższonego ryzyka są 
spółki, które komercjalizują nowe technologie, 
czyli m.in. spółki powstałe na bazie wyników 
projektów badawczych, które były inkubowane 
w inkubatorach przedsiębiorczości lub w parkach 
technologicznych i dojrzały do etapu poszukiwania 
inwestora kapitałowego. W związku z powyższym 
działania PO IG z jednej strony zwiększą 
ilość ciekawych projektów inwestycyjnych, 
w które będą mogły zainwestować fundusze 
Venture Capital. Z drugiej strony fundusze 
podwyższonego ryzyka, które powstaną dzięki 
działalności Krajowego Funduszu Kapitałowego, 
stanowią kolejne ogniwo finansowania i rozwoju 
innowacyjnych projektów.

Krajowy Fundusz Kapitałowy tworzy fundusze 
Venture Capital jako inwestor funduszy. Dostarcza 
on maksymalnie 50% kapitału dla funduszu, 
natomiast co najmniej druga połowa musi 
pochodzić od inwestorów prywatnych. Oznacza 
to, że KFK inwestuje w fundusze, które następnie 
inwestują w przedsiębiorstwa, w związku z czym 
KFK występuje jako fundusz funduszy. Warty 
zapamiętania jest fakt, że KFK nie inwestuje 
bezpośrednio w spółki. 

Działanie 3.2. PO IG, polega na dokapi-
talizowaniu KFK, dzięki czemu ma on środ-
ki na prowadzenie działalności inwestycyjnej. 

KFK inwestuje w fundusze, oczekując sto-
py zwrotu z inwestycji. Oznacza to, że KFK 
oferuje funduszom podwyższonego ryzyka 
kapitał o charakterze udziałowym, a nie dota-
cje. Preferencje udzielone są inwestorom pry-
watnym, aby zachęcić ich do inwestowania 
swoich kapitałów w fundusze podwyższone-
go ryzyka. Inwestorzy prywatni w pierwszej 
kolejności przed KFK otrzymują zwrot zainwe-
stowanego kapitału, następnie w przez KFK 
otrzymują zwrot do wysokości minimalnej 
stopy zwrotu. Powyższe preferencje zmniej-
szają ryzyko inwestycyjne inwestorów prywat-
nych. Dodatkowo częściowo dotowana jest 
opłata za zarządzanie funduszem, co również 
stanowi preferencje dla inwestorów, gdyż to oni 
są płatnikiem opłaty za zarządzanie.

KFK, z wyjątkiem wskazanych powyżej 
preferencji dla inwestorów prywatnych, in-
westuje na zasadach komercyjnych, tak samo 
fundusze inwestują w spółki na zasadach ko-
mercyjnych. Wsparcie polega na skierowa-
niu kapitału w ryzykowny segment venture 
capital i rozwinięcie rynku, tak aby w przy-
szłości mógł w dużym stopniu działać na bazie 
środków prywatnych.

Działanie 3.3.2. jest ukierunkowane na 
wsparcie sieci inwestorów indywidualnych, 
tzw. Aniołów Biznesu. Aniołowie Biznesu, po-
dobnie jak fundusze podwyższonego ryzy-
ka, inwestują w rozwojowe przedsiębiorstwa. 
Tworzenie sieci inwestorów ma na celu promocję 
inwestycji Venture Capital wśród zamożnych 
osób indywidualnych oraz doradztwo finan-
sowo-prawne w dokonywaniu transakcji inwe-
stycji kapitałowych w przedsiębiorstwa. Sieci 
Aniołów Biznesu powinny pełnić istotną rolę 
szkoleniową i promocyjną w obszarze inwe-
stycji podwyższonego ryzyka zarówno wśród 
inwestorów jak i przedsiębiorców. Działanie 
powinno zatem skutkować większymi możli-
wościami pozyskania finansowania dla projek-
tu inwestycyjnego ze strony Aniołów Biznesu.
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Działanie 3.3.1. polega na dofinansowaniu 
doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie po-
zyskania kapitału o charakterze udziałowym. 
Odnosi się to do sytuacji, kiedy spółka pozy-
skuje inwestora lub grupę inwestorów, któ-
rzy obejmują część udziałów lub akcji w spółce 
i jednocześnie stają się jej współwłaścicielami. 
Proces pozyskania inwestora jest skompliko-
wany i wymaga przygotowania odpowiedniej 
jakości dokumentacji oraz przeprowadzenia ca-
łego procesu pozyskania finansowania. Usługi 
doradztwa finansowego w wielu przypadkach 
są niezbędne, aby proces pozyskania kapita-
łu zakończył się sukcesem. Przedsiębiorstwo 
może pozyskać kapitał udziałowy od fundu-
szu podwyższonego ryzyka lub bezpośred-
nio od inwestora indywidualnego lub grupy 
Aniołów Biznesu. Wówczas akcjonariat spółki 
skoncentrowany jest w rękach kilku inwesto-
rów, którzy posiadają znaczący wpływ na 
rozwój przedsiębiorstwa. Spółka może alter-
natywnie wejść na Giełdę, wówczas jej akcjo-
nariat zostanie rozproszony pomiędzy grupę 
inwestorów. Rynkiem giełdowym dedykowanym 
dla małych rozwojowych spółek jest NewConnect, 
działający od sierpnia 2007 r. Funkcjonuje on 
w formule alternatywnego systemu obrotu, pro-
wadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Zasadniczą różnicą pomiędzy in-
westorami giełdowymi a inwestorami na rynku 
niepublicznym jest ich zaangażowanie w spółce. 
Inwestorzy giełdowi są typowymi inwestorami 
finansowymi - dostarczają spółce kapitał na roz-
wój oraz mają ograniczoną możliwość kontroli jej 
działalności, gdyż akcjonariat jest rozproszony. 
Inwestorzy na rynku niepublicznym (fundusze 
podwyższonego ryzyka czy Aniołowie Biznesu) 
stają się partnerami biznesowymi spółki, którzy 
wpływają na kierunki jej rozwoju oraz wspierają 
ją w osiągnięciu celu – zwiększenia wartości dla 
akcjonariuszy, jednocześnie posiadając istotne 
możliwości kontroli działalności spółki.

Giełda Papierów Wartościowych w Polsce – 
rynek główny GPW lub NewConnect, stanowi 

istotny sposób wyjścia z inwestycji dla funduszy 
podwyższonego ryzyka. W takim przypadku 
Giełda dla spółki jest kolejnym etapem pozyskania 
finansowania po okresie rozwoju z funduszem 
Venture Capital.

Działanie 4, ze znaczącym budżetem 
3,4 mld EUR, zostało skierowane bezpośred-
nio do przedsiębiorstw w celu dotowania 
rozwoju działalności badawczo-rozwojowej 
lub wdrożenia prac badawczo-rozwojowych. 
Jednym z dostępnych instrumentów jest moż-
liwość udzielenia kredytu technologiczne-
go spółce na zakup lub wdrożenie innowacji. 
Kredyt technologiczny dotyczy sfinansowania 
inwestycji, polegającej na wdrożeniu nowej tech-
nologii, zarówno własnej, jak i nabytej, uru-
chomieniu produkcji nowych wyrobów lub mo-
dernizacji wyrobów produkowanych, a także 
świadczeniu nowych usług w oparciu o tę tech-
nologię. Kredyt technologiczny może zostać 
częściowo umorzony. Wdrożeniem programu
zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego.

Działanie 8.1. oraz 8.2. natomiast oferuje 
dotacje dla młodych przedsiębiorstw (działają-
cych nie dłużej niż 1 rok), świadczących e-usługi 
oraz świadczących usługi informatyczne B2B.

Wyżej wskazane działania dotyczą inno-
wacyjnych przedsiębiorstw, w związku z tym 
mogą stanowić dodatkowe źródło finanso-
wania dla spółek portfelowych funduszy pod-
wyższonego ryzyka lub dla spółek, w które 
zainwestowali Aniołowie Biznesu. Powyższe 
działania mogą zwiększyć tym samym efek-
tywność dokonanych inwestycji kapitałowych. 
Jednocześnie dotacje w wyżej wskazanych 
obszarach w przypadku bardzo małych inwesty-
cji mogą stanowić alternatywę dla finansowania 
ze strony funduszy Venture Capital lub inwesto-
rów indywidualnych.
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VENTURE CAPITAL 

Private Equity/Venture Capital – silne wsparcie 
finansowe i merytoryczne

W czasach reglamentacji na rynku kredytowym, gdy banki patrzą uważnie na wszelkie projekty  inwestycyjne, mro-
żąc tym samym niejednokrotnie atrakcyjne pomysły, przedsiębiorstwa mają olbrzymi problem z pozyskaniem kapitału. 
W takiej sytuacji firmy zmuszone są szukać alternatywnych form pozyskania kapitału i pozyskać wsparcie finansowe 
mimo wyższego ryzyka inwestycji. 

Nieprzychylność warunków rynkowych może 
być determinującym czynnikiem, który ha-

muje rozwój przedsiębiorczości oraz nowych po-
mysłów. W czasach kryzysu poza firmami, które 
od dłuższego czasu poszukują kapitału na zreali-
zowanie swoich ambitnych przedsięwzięć, rów-
nież małe i średnie przedsiębiorstwa mają pro-
blemy z pozyskaniem niezbędnego do dalszego 
rozwoju kapitału. Ten niebezpieczny dla inwesty-
cyjnej strony gospodarki stan jest zarazem szan-
są dla funduszy podwyższonego ryzyka, takich 
jak Private Equity czy Venture Capital. Różnica mię-
dzy nimi polega na fazie rozwoju przedsiębiorstwa, 
w której fundusze te rozpoczynają inwestycję. 
Z założenia bowiem fundusze Venture Capital in-
westują o jeden moment rozwoju przedsiębior-
stwa wcześniej aniżeli Private Equity, co wiąże 
się również z wyższym ryzykiem. To jednak może 
w przyszłości przynieść nieprzeciętnie wyższe 
zyski funduszowi VC. 

Potrzeby spółek „zasianych” w czasie kry-
zysu nie ograniczają się jednak jedynie do pozy-
skania kapitału. Niejednokrotnie nowa spółka 
musi zasięgać licznych konsultacji, doradztwa 
oraz pozyskać kontakty biznesowe, które trud-
no nawiązać bez doświadczenia i wsparcia bar-
dziej doświadczonych graczy, przedsiębiorców. 

Warto zatem pamiętać, że oprócz kapitału, in-
westor typu Venture Capital dostarcza know-how 

i wiedzę swoich specjalistów. Obejmując udziały 
zostaje wspólnikiem, a więc monitoruje działania 
spółki oraz bierze na siebie część ryzyka inwesty-
cji. Dla przedsiębiorcy jest to korzystne, gdyż ma 
wówczas współpracując z funduszem Venture 
Capital wspólny cel: odnieść sukces i zwiększyć 
wartość rynkową przedsiębiorstwa. Wejście 
inwestora VC/PE poprawia także wizerunek 
przedsiębiorstwa. Dla podmiotów zewnętrznych 
jest to sygnał, iż inwestor widzi szanse na suk-
ces tego przedsięwzięcia i chce w niego zainwe-
stować. Dodatkowo wejście inwestora oznacza 
także, że przedsiębiorstwo zostało szczegółowo 
sprawdzone podczas badania due diligence, co nie 
zdarza się podczas oceny wniosku kredytowego.

Młode i innowacyjne przedsiębiorstwa szukają 
kapitału głównie w celu realizacji następujących 
przedsięwzięć:

produkcja nowych produktów lub usług, 

zastosowanie nowej technologii wytwarzania, 

wykup przedsiębiorstwa konkurencyjnego  
w celu zwiększenia udziałów w rynku,

przejęcie przedsiębiorstwa przez mene- 
dżerów w przypadku braku możliwości jego 
efektywnego funkcjonowania przy asyście 
dotychczasowych właścicieli,
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skierowanie spółki na drogę rozwoju po jej  
sanacji,

planowane wejście na Giełdę. 

Wybór funduszu to jednak nie tylko wybór źró-
dła kapitału, ale również partnera, z którym wła-
ściciel przedsiębiorstwa będzie współpracować 
przez najbliższych kilka lat.  Aby dokonać selekcji 
należy wziąć pod uwagę preferencje funduszy co 
do obszaru działania, branży, fazy rozwoju i wiel-
kości inwestycji, czy też możliwości zajęcia pozycji 
inwestora dominującego. Dopasowanie specyfiki 
działań funduszu i oczekiwań przedsiębiorcy to 
jednak tylko wstępny etap selekcji. 

Przedsiębiorca zanim zdecyduje się na współ-
pracę z funduszem powinien odpowiedzieć sobie 
na poniższe pytania:

Czy fundusz ma doświadczenie z inwesty- 
cjami w podobne przedsięwzięcia?

Czy fundusz przyjął postawę pasywną czy  
aktywną w zarządzaniu spółką?

Czy w portfelu funduszu znajduje się  
już przedsiębiorstwo konkurencyjne lub 
komplementarne?

Czy przedstawiciele funduszy to osoby,  
które mogą być dobrymi partnerami w pro-
cesie negocjacji?

Czy fundusz jest powiązany z innymi  
funduszami?

Czy przedstawiciele funduszu pomogą  
w pozyskiwaniu nowych kanałów dys-
trybucji oraz wykwalifikowanej kadry 
zarządzającej?

Jeżeli po tym etapie przedsiębiorca jest nadal 
przekonany do finansowania z wykorzystaniem 
danego funduszu i akceptuje jego ogólne założenia 

(np. konieczność sprzedaży udziałów oraz częścio-
wą utratę kontroli nad spółką), to kolejnym eta-
pem jest nawiązanie z nim kontaktu. Jeśli jednak 
firma zdecydowała się na finansowanie z wykorzy-
staniem funduszy podwyższonego ryzyka, a nie 
wybrała jeszcze konkretnego funduszu, z którym 
chciałaby nawiązać współpracę, poszukiwania 
inwestora można przeprowadzić na dwa sposoby:

Pasywny   – gdzie nie podejmuje się żadnych 
działań i biernie oczekuje się na kontakt od 
potencjalnego partnera. W praktyce wy-
stępuje bardzo rzadko.

Aktywny   – oznacza stałe i szerokie moni-
torowanie sektora poprzez analizę prasy, 
radia, telewizji, czy uczestnictwo w konfe-
rencjach, na których bywają przedsiębiorcy 
i inwestorzy.

Jeżeli inwestor wstępnie zdecyduje się wejść 
do spółki następuje faza negocjacji, w czasie któ-
rej omawiane są dwie ważne kwestie: warunki na 
jakich fundusz wejdzie do spółki (uwzględniające 
liczbę udziałów i jego rolę w spółce) oraz jak i kiedy 
z niej wyjdzie (dezinwestycja). Podczas negocjacji 
ustala się udziały stron, ich prawa i obowiązki, re-
prezentacje w radzie nadzorczej, czy cenę za jaką 
fundusz nabywa udziały. Negocjacje bardzo czę-
sto prowadzone są równolegle do due diligence 
(analizy przedsiębiorstwa).

Proces pozyskania kapitału z funduszy PE/VC 
nie należy jednak do łatwych. Po pierwsze przed-
siębiorca często potrzebuje kapitału na już i zale-
ży mu na jak najszybszym zamknięciu transakcji. 
Z drugiej strony, fundusz (podobnie zresztą jak 
spółka) może w każdej chwili zerwać rozmowy, 
a na tym etapie inwestor domaga się zazwyczaj 
wyłączności i zaprzestania rozmów z innymi po-
tencjalnymi kapitałodawcami.

Bardzo ważnym aspektem współpracy jest 
również określenie sposobu rozstania z fundu-
szem. Istota działania tego typu inwestorów 
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przewiduje bowiem „intensywną, ale krótką zna-
jomość”. Fundusze finansują szybko rozwijające 
się przedsiębiorstwa, aby po kilku latach sprzedać 
swoje udziały realizując przy tym wysoką stopę 
zwrotu. Celem inwestycji funduszu nie jest zatem 
wieloletnie zarządzanie spółką i czerpanie z tego 
tytułu korzyści finansowych z bieżących zysków. 

Kryzys nie pozostał jednak bez echa rów-
nież w tym sektorze. W raporcie The European 
Private Equity & Venture Capital Association 

przedstawiono statystyki za rok 2008, w którym 
można zauważyć, że niekorzystna sytuacja go-
spodarcza zebrała swoje żniwo również wśród 
funduszy podwyższonego ryzyka. Co prawda 
sytuacja wygląda znacznie lepiej niż miało to 
miejsce kilka lat temu, jednakże patrząc na dy-
namikę inwestycji można zauważyć wyhamo-
wanie tej branży. Najlepiej obrazuje to wykres 
przedstawiający wartość rocznych inwestycji 
w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej (wartość 
w mln EUR).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie CEE Statistics 2008

Podsumowując działalność funduszy pod-
wyższonego ryzyka, można stwierdzić, że 
oprócz takich sposobów pozyskania finanso-
wania jak Anioły Biznesu, salony inwestycyj-
ne, czy też inwestorzy prywatni, fundusze VC 

należą do czołówki kapitałodawców w okre-
sie dekoniunktury w gospodarce. Próbując po-
zyskać kapitał niejednokrotnie będzie to jed-
no z nielicznych źródeł, które będzie chętne 
udostępnić kapitał młodym przedsiębiorstwom.

448 546 508

1667

3005

2456

Zestawienie rocznych inwestycji w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2003 – 2008

lata

mln EUR
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WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

Od Funduszy Europejskich do Funduszy Kapitałowych. 
Nowe możliwości dla innowacyjnych przedsięwzięć.

Rozwój polskiego rynku Venture Capital, jest możliwy między innymi dzięki funduszom unijnym. Dużą rolę w tej kwestii 
odgrywa Krajowy Fundusz Kapitałowy, inwestujący środki unijne w fundusze Venture Capital. Warto jednak wiedzieć, 
że nowe perspektywy stwarza również Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, gdzie w ramach wdrażanego 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej, powstają fundusze 
kapitałowe inwestujące w nowatorskie pomysły. Jest to interesująca propozycja szczególnie dla osób i firm, które swoją 
działalność planują oprzeć na nowoczesnych rozwiązaniach.

Proces powstawania spółki odbywa się dwu-
etapowo. Najpierw wybrane podmioty, dys-

ponujące funduszami unijnymi na inwestycje, do-
konują selekcji najlepszych projektów składanych 
przez autorów innowacyjnych pomysłów, zapew-
niając im opiekę biznesową. Etap preinkubacji po-
zwala z jednej strony zidentyfikować szanse na 
komercyjny sukces przedstawionych projektów, 
z drugiej przygotować pomysłodawcę do prowa-
dzenia działalności biznesowej. 

Następnym krokiem jest inwestycja w nowo 
utworzony podmiot, działający w formie spółki ka-
pitałowej (Sp. z o.o. lub S.A.). Fundusz kapitałowy 
obejmuje do 49% udziałów w spółce, inwestując 
kwotę nawet do 200 000 EUR, większościowym 
udziałowcem pozostaje jednak pomysłodawca. 
Co ważne, w sytuacji gdy do realizacji inwestycji po-
trzebny jest większy kapitał do spółki kapitałowej 
możliwe jest pozyskanie dodatkowego inwestora.

Przykładem tak prowadzonego Funduszu jest 
funkcjonujący od ponad roku Fundusz Kapitałowy 
Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Do końca marca 
2010 roku zgłoszono do niego 212 pomysłów, z cze-
go prawie 30 zostało objętych preinkubacją. Na pol-
skim rynku funkcjonują już 4 spółki, będące efektem 
prac Funduszu. Jako pierwszy w Polsce, Fundusz 
zainwestował środki unijne w pomysł dwójki mło-
dych autorów z Krakowa oraz Gdańska tworząc 

spółkę Pastel Games, produkującą gry na iPhone’y. 
Dzięki tak rozdysponowywanym funduszom funk-
cjonuje też Denise Systems Sp. z o.o., prowadząca 
w Gdańsku prace nad sztuczną inteligencją, MoDe 
Sp. z o.o. tworząca urządzenia do wykonywania trój-
wymiarowych zdjęć na potrzeby handlu interneto-
wego oraz I-Trends Sp. z o.o., która będzie świadczyć 
usługi dające Internautom możliwość uzyskania bez-
płatnych krajowych i zagranicznych połączeń telefo-
nicznych w relacjach komputer – telefon stacjonarny 
lub komputer – telefon mobilny. W sumie w nowo-
powstałe podmioty Fundusz ARP SA zainwestował 
ponad 2,5 miliona złotych. W budżecie na inwestycje 
w roku 2010 przewidziano natomiast kolejne 11 mln PLN.

Z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości nad Venture Capital wynika, że fundusze 
VC w Polsce inwestują głównie w firmy, które 
posiadają produkt i odniosły już sukces rynkowy 
podbudowany szybkim wzrostem przez ostatnie 
lata. Rodzime fundusze preferują więc firmy, któ-
rym brakuje kapitału na szybszy rozwój i zwięk-
szenie zdolności produkcyjnych, zdobycie kolej-
nych nisz rynkowych lub rozwój sieci sprzedaży. 
Tym ciekawsza wydaje się więc być propozycja 
wykorzystania Funduszy Unijnych na wspieranie 
firm w początkowym etapie rozwoju, dająca au-
torom innowacyjnych rozwiązań możliwość ko-
mercyjnego sukcesu. Zwłaszcza, że rozwiązanie 
to oparte jest na czystych zasadach rynkowych. 

Marek Kasicki, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
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BUSINESS ANGELS 

Anioł w biznesie

Przedsiębiorcy szukający kapitału powinni zwrócić szczególną uwagę na mniej zinstytucjonalizowanych inwestorów, jak 
fundusze typu Private Equity (PE) czy też Venture Capital (VC), czyli mniej  formalnych inwestorów indywidualnych -  
Aniołów Biznesu (Business Angels, BA).

Aniołami Biznesu nazywamy najczęściej osoby 
fizyczne, które dostarczają kapitał niezbęd-

ny dla nowych firm w najwcześniejszych etapach 
ich rozwoju, głównie w fazach „seed” i „start-up”. 
Zazwyczaj rola BA nie ogranicza się jedynie do 
udostępnienia kapitału, gdyż przeważnie angażu-
ją się oni również w działalność przedsiębiorstwa 
bezpośrednio służąc doświadczeniem, operacyj-
nym know-how i radą. Inwestycja dokonana przez 
BA jest raczej udziałem ich kapitału własnego, 
aniżeli pożyczką udzieloną w celu jej przyszłego 
zwrotu wraz z należnymi odsetkami. Przeważnie, 
podczas fazy negocjacji uzgadniane jest porozu-
mienie, co do wykupienia udziałów albo ich sprze-
dania z określonym w czasie terminem.

Profil Anioła Biznesu bardziej wskazuje na męż-
czyznę niż kobietę, znajdującego się w średnim wie-
ku, z bogatym biznesowym doświadczeniem, któ-
re na przestrzeni lat przyniosło znaczne nadwyżki 
finansowe, które taka osoba jest gotowa w odpo-
wiedniej części zainwestować. Jest to jednocześnie 
osoba, której aspiracje i motywacja do działalności 
biznesowej nie wyczerpały się, a dalsze działania 
biznesowe chce skierować na przedsiębiorców, któ-
rzy potrzebują zarówno kapitału jak i doradztwa 
w prowadzeniu działalności gospodarczej. Warto 
wspomnieć, że Business Angel stając się wspólni-
kiem firmy, bierze na siebie także ryzyko i odpo-
wiedzialność za jej losy na równi z przedsiębiorcą. 

Głównymi obszarami gospodarki, jakimi za-
interesowani są tego typu inwestorzy to przede 
wszystkim branże innowacyjne, gdzie poziom 

ryzyka jest wysoki, jednakże potencjalna stopa 
zwrotu jest adekwatna do ulokowanych środków. 
Wśród najpopularniejszych branż można wymie-
nić: IT, biotechnologię, Internet, inżynierię me-
dyczną, inżynierię farmaceutyczną, nowatorskie 
technologie, budownictwo, etc.

W Polsce istnieją sieci Business Angels, które 
starają się efektywnie i skutecznie łączyć wyma-
gania dwóch zainteresowanych stron. Baza danych 
Aniołów Biznesu, działających w Polsce, raczej nie-
chętnie jest udostępniana w źródłach publicznych. 
Dlatego to właśnie sieć kojarzy Business Angels 
z przedsiębiorcami, którzy przesłali do stowarzy-
szenia swoje biznesplany. Jeśli pomysły przedsię-
biorców okażą się jednak negatywnie zweryfiko-
wane, na pewno warto zwrócić uwagę na powody, 
dla których Aniołowie Biznesu nie zdecydowali się 
na podjęcie współpracy. Najczęściej powodami 
odmowy współpracy pozostają jednak:

brak zaufania w stosunku do właścicieli, 

ograniczone perspektywy roz- 
woju przedsiębiorstwa,

ograniczony rynek zbytu danego produktu  
czy usługi,

nierealna propozycja wartości kapitału ak- 
cyjnego do zainwestowanego,

brak kompetencji zarządu potrzebnych do  
osiągnięcia sukcesu,
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niewłaściwy sposób prezentacji swojej wizji, 

interes zależny wyłącznie od umiejętności  
właścicieli.

Istotne dla przedsiębiorców jest również wyj-
ście Anioła Biznesu. Najczęściej okres inwestycji 
BA trwa od 3 do 6 lat. Dezinwestycja może odbyć 
się na kilka sposobów, wśród których do najpopu-
larniejszych należy sprzedaż posiadanego przez BA 
pakietu na rzecz inwestora strategicznego lub fun-
duszu Venture Capital, koinwestycja lub też wyjście 
poprzez coraz popularniejszy rynek NewConnect.

Anioł Biznesu jest inwestorem, którego z pew-
nością warto rozważyć przy poszukiwaniu kapi-
tału we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa. 
Szczególne korzyści z takiej współpracy można 
osiągnąć jeśli firma jest młoda, dotychczasowi wła-
ściciele mają bardzo silne umiejętności techniczne, 
brak im jednak doświadczenia biznesowego, które 
zaoferować może właśnie Anioł Biznesu.

ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA 

Kapitał na innowacyjne przedsięwzięcia w zasięgu ręki 

Standardowa definicja parku technologicznego głosi, iż jest to „zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastruk-
turą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi 
a przedsiębiorcami”. Jak się jednak okazuje park technologiczny może udostępniać dużo więcej niż infrastrukturę, czy 
inkubatory technologiczne samemu tworząc innowacyjne pomysły wspierające rozwój przedsiębiorczości w Polsce. 
Jednym z takich projektów jest inicjatywa Dolnośląskiego Parku Technologicznego „Inwestuj w Innowacje”.

Projekt „ Inwestuj w innowacje” ma na celu asy-
stowanie spółkom w pozyskaniu kapitału na 

dalszy rozwój. T-Park jest jednak tylko pośredni-
kiem, sam nie finansuje przedsięwzięć, które ota-
cza opieką. Oferowana w projekcie pomoc doty-
czy przede wszystkim promocji firm, zapewnienia 
szkoleń, wsparcia w napisaniu biznesplanu, tworze-
nia materiałów promocyjnych, a także pozyskania 
finansowania poprzez umożliwienie prezentacji 
przed potencjalnymi inwestorami. Pozyskany kapi-
tał pochodzi więc wyłącznie od inwestorów, z któ-
rymi za pomocą projektu, firma nawiązała kontakt.

Do projektu może się zgłosić każda firma. 
Nie ma szczególnych wymagań odnośnie branży, 

miejsca rejestracji firmy czy stopnia rozwoju przed-
sięwzięcia. Pomoc może uzyskać zarówno firma 
dopiero rozpoczynająca działalność, jak i spółka 
będąca już rynkowym weteranem. Bardzo różno-
rodne są również potrzeby kapitałowe zgłaszane 
przez firmy. Jedynym wymogiem jest innowa-
cyjny pomysł. Innowacyjność nie oznacza przy 
tym konieczności posługiwania się patentem, 
ale może polegać na nowatorskim pomyśle 
na zaspokajanie potrzeb konsumentów, któ-
ry wyróżnia daną firmę spośród konkurencji. 
Zasady przyjęcia do projektu są bardzo pro-
ste: ocenie podlega przede wszystkim bizne-
splan, więc już po trzech dniach roboczych 
spółka otrzymuje decyzję o przyjęciu do projektu. 
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jednak, że przedsiębiorstwo, które nie znalazło 
inwestora, jest pozostawione samo sobie. W dal-
szym ciągu spółka jest bowiem obecna na stronie 
internetowej, na której pojawia się dzień po konfe-
rencji, a także może zostać zaproszona na konfe-
rencję końcową projektu.

Udział w projekcie jest całkowicie darmowy. 
Koszty wszelkich szkoleń, materiałów i udziału 
w konferencji są finansowane ze środków projektu, 
a te z kolei pochodzą z dotacji w ramach Programu 
Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka. 

Już teraz zapraszamy do udziału w projekcie 
zarówno spółki poszukujące kapitału, jak i inwe-
storów zainteresowanych ciekawymi możliwościa-
mi ulokowania kapitału!

Więcej informacji na stronie :
http://www.inwestujwinnowacje.pl

BIURO PROJEKTU:
Dolnośląski Park Technologiczny
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel.: +48 74 648 04 30

Duże emocje wzbudza konieczność współpra-
cy z inwestorem. Firmy często mają obawy przed 
odkryciem swojego pomysłu przed obcą instytu-
cją. Należy jednak pamiętać, że zaprezentowanie 
się firmy przed inwestorem znacznie ułatwi nawią-
zanie współpracy a w konsekwencji pozyskanie 
finansowania na dalszy rozwój. T-Park nie ingeru-
je przy tym w negocjacje między spółką, a inwe-
storem. Na wyraźną prośbę przedstawicieli firmy 
może jednak wesprzeć ją w prowadzeniu rozmów. 

W dwóch pierwszych etapach projektu wzię-
ło udział po dwanaście firm, czyli zostały zapeł-
nione wszystkie przewidziane miejsca. Docelowo 
w projekcie przewidzianych jest osiem edycji, czy-
li – zakładając, że w każdej z nich weźmie udział 
minimalna liczba 10 uczestników –pomoc zosta-
nie udzielona co najmniej osiemdziesięciu firmom. 
Zakończenie danego etapu projektu nie oznacza 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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|    Sam pomysł nie wystarcza. Z łatwością może się o tym przekonać każdy twórca, za którym nie 
stoi silny partner. Do wdrożenia idei w życie niezbędne jest bowiem efektywne zarządzanie, kapitał, marketing i kontakty 
biznesowe. Właściciele innowacyjnych rozwiązań mogą oczekiwać wsparcia ze strony WCB EIT+. 

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ (WCB) EIT+

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. 
powstała w ramach wspólnej inicjaty-

wy pięciu największych wrocławskich uczel-
ni, przedstawicieli biznesu oraz samorządów 
Miasta Wrocławia i województwa dolnośląskiego. 
Głównym zadaniem powierzonym spółce przez 
akcjonariuszy jest organizacja procesu transferu 
wyników badań do technologii oraz komercjaliza-
cja usług badawczych i rozwojowych dla przemy-
słu. W ramach działań mających na celu urynko-
wienie nowych technologii podejmowanych przez 
Spółkę, realizowany jest projekt Akcelerator EIT+.

O PROJEKCIE

Celem projektu „Akcelerator EIT+” jest ziden-
tyfikowanie projektodawców innowacyjnych roz-
wiązań i zachęcenie ich do rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej opartej na unikalnym know-how 
lub patentach oraz rozwijania tej działalności po-
przez założenie i dokapitalizowanie nowopow-
stałych spółek. Maksymalna wartość udziałów 
WCB EIT+ w zawiązanej spółce może wynieść 
do 200 000 EUR. WCB EIT+ w przeciwieństwie do 

funduszy VC czy PE wspiera przedsiębiorców już 
w najwcześniejszych etapach ich rozwoju i towa-
rzyszy im w czasie komercjalizacji produktu, nie 
przejmując przy tym kontroli nad spółką.

W ramach projektu wspierane są innowacyjne 
projekty pochodzące głównie z obszarów biotech-
nologii, nanotechnologii, IT i energii.

JAK DZIAŁA AKCELERATOR EIT+?

Projekt Akcelerator wspiera projektodawców 
innowacyjnych rozwiązań w preinkubacji techno-
logii oraz przygotowania modelu biznesowego dla 
ich projektów. WCB EIT+ współpracując z twórca-
mi innowacji jest jednak nie tylko dawcą kapitału, 
ale przede wszystkim partnerem, który wspiera 
projektodawców asystując im w drodze od pomy-
słu do realizacji. Dzięki wsparciu WCB EIT+ autorzy 
innowacyjnych pomysłów zyskują zatem stabil-
nego partnera, który wspiera ich już na poziomie 
analizy rynku, przygotowania biznesplanu oraz po-
szukiwania partnerów strategicznych. 

Więcej informacji na temat projektu znajduje 
się na stronie www.akcelerator.eitplus.pl 

ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA 

Od pomysłu do  realizacji, czyli gdzie mogą szukać 
wsparcia projektodawcy innowacyjnych rozwiązań 

Projekt Akcelerator EIT + spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.
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ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA 

Salony Inwestycyjne jako alternatywna 
metoda finansowania

Salony Inwestycyjne stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw na alternatywne formy 
finansowania działalności. Z drugiej jednak strony dają także możliwość odkrycia atrakcyjnych inwestycji, dzięki którym 
można zdywersyfikować swój portfel.

Salony Inwestycyjne traktować można jako 
alternatywną formę finansowania działalno-

ści przedsiębiorstwa. Polegają one na prezentacji 
spółek oraz projektów inwestycyjnych w ramach 
kuluarowych spotkań z Inwestorami oraz Aniołami 
Biznesu. Dzięki temu Salony Inwestycyjne stwa-
rzają możliwość zarówno pozyskania kapitału, jak 
również dyskusji oraz konfrontacji pomysłów z opi-
niami ekspertów oraz praktyków rynkowych.

Salony Inwestycyjne przynoszą wiele korzyści 
dla podmiotów prezentujących się na spotkaniach 
stanowiąc jednocześnie ciekawą formę dywersyfi-
kacji portfela inwestycyjnego. Salony stanowią bo-
wiem dogodną formę finansowania dla przedsię-
biorstw, które mają problemy z jego pozyskaniem 
za pomocą tradycyjnych metod lub które dążą do 
tego, aby ich udziałowcami stali się inwestorzy 
cieszący się dużym autorytetem. Dzięki Salonom 
spółki poszukujące kapitału mają zatem możli-
wość dotarcia do prestiżowej grupy inwestorów. 

Bezpośrednie zaprezentowanie oferty poten-
cjalnym nabywcom umożliwia zwrócenie uwagi na 
mocne strony spółki oraz przedstawienie korzy-
ści związanych z inwestycją w daną firmę. Udział 
w kuluarowych spotkaniach oraz nawiązanie bez-
pośrednich relacji z uczestnikami daje możliwość 
wzmocnienia wizerunku spółki. Jak już wcześniej 
wspomniano w Salonach biorą również udział 
eksperci z różnych dziedzin, dzięki czemu istnie-
je możliwość zaopiniowania przez nich danego 

modelu biznesowego. Z kolei wymiana opinii 
z przedstawicielami rynku kapitałowego jest szan-
są poszerzenia wiedzy oraz doświadczenia spół-
ek. Po zakończeniu prezentacji danej firmy istnieje 
możliwość dokonania analizy oferty spółki przez 
zebranych inwestorów. Dzięki temu z jednej strony 
można skorzystać z wskazówek doświadczonych 
inwestorów, z drugiej zaś rozwiać ich wątpliwo-
ści dotyczące funkcjonowania i działalności spółki.

Portal finansowy IPO.pl ze swojej strony za-
pewnia organizację zaplecza technicznego spotka-
nia oraz prezentację spółki. Dodatkowo gwaran-
tuje również dostarczenie wzorca prezentacji dla 
inwestorów oraz doradztwo przy akceptacji osta-
tecznej jej wersji. Spółkom oferowana jest również 
możliwość przygotowania szczegółowego raportu 
zawierającego: 

podsumowanie i analizę prezentacji spółki  
w trakcie „Salonu Inwestycyjnego” wraz 
z uwagami i sugestiami,

zestawienie pytań i dyskusji uczestników  
na temat prezentacji danej spółki,

wyniki ankiety uczestników dotyczące: 
atrakcyjności inwestycji, jakości prezentacji 
oraz sposobu przeprowadzenia prezentacji.

Duże korzyści z udziału w Salonach 
Inwestycyjnych odnoszą również Inwestorzy. 
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W czasie spotkania istnieje bowiem możliwość 
dyskusji oraz zadawania pytań przedstawicielom 
spółek. Lokale, w których odbywają się spotka-
nia stwarzają dodatkowo możliwość prowadze-
nia rozmów bilateralnych. Uczestnicy proszeni 
są o podpisanie przez osobę umocowaną do re-
prezentowania spółki oświadczenia o zachowa-
niu poufności, dzięki czemu możliwe jest prze-
prowadzenie swobodnych rozmów. Inwestorzy 
otrzymują również prezentacje o spółce w formie 
pliku komputerowego, gwarantujące późniejszy 

dostęp do zaprezentowanych informacji. W rezul-
tacie Salony Inwestycyjne stwarzają możliwości 
inwestycji w spółki, które w dłuższej perspektywie 
mogą przynieść ponadprzeciętne stopy zwrotu. 

Więcej informacji na www.salony.ipo.pl

LEASING 

Leasing – niezmiennie rosnąca w siłę 
forma finansowania przedsiębiorstw

Leasing jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa jest bardzo popularnym produktem, jednakże patrząc na co-
roczną dynamikę, można śmiało stwierdzić, że należy do obszarów, które w dalszym ciągu bardzo dynamicznie się rozwijają.

Leasing jest umową pomiędzy dwoma podmio-
tami, w której jedna ze stron umowy (finansują-

cy, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (ko-
rzystający, leasingobiorca) prawo do korzystania 
z określonej rzeczy na określony w danej umowie 
czas, w zamian za ustalone ratalne opłaty, zwane 
ratami leasingowymi. W polskim systemie praw-
nym finansowanie przedsiębiorstwa z wykorzy-
staniem leasingu regulowane jest przez Kodeks 
Cywilny w art. 7091 – 70918, w których określane 
są konkretne warunki, jakie należy spełnić, aby za-
wrzeć umowę leasingu. Przedsiębiorca, niezależnie 
od tego, czy jest leasingobiorcą czy leasingodaw-
cą, musi mieć na uwadze zasady zawarte w tych 
artykułach, gdyż Kodeks Cywilny jest jedynym ak-
tem prawnym, który reguluje umowę leasingu. 

Finansowanie przedsiębiorstwa za pomocą 
leasingu jest alternatywą wobec kredytu, stąd też 

bardzo często można zauważyć liczne porównania 
tych form finansowania. Miejscem wspólnym kre-
dytu i leasingu są udzielające je instytucje finanso-
we, którymi na ogół są banki i wyspecjalizowane 
firmy leasingowe, dzięki czemu przedsiębiorcy 
mają możliwość porównania ofert oraz uzyskania 
porad w celu zoptymalizowania swojego wyboru. 
Występują bowiem sytuacje, w których kredyt wy-
daje się być bardziej korzystnym rozwiązaniem niż 
leasing i vice versa. Bardziej specjalistyczne roz-
wiązania są zazwyczaj stosowane przy optyma-
lizacji podatkowej oraz w celu uzyskania pożąda-
nych wskaźników w sprawozdaniu finansowym. 

Leasing dzieli się na różne formy, wśród których 
najpopularniejszymi są: leasing kapitałowy (finan-
sowy) oraz operacyjny. Poszczególne formy leasin-
gu różnią się między sobą pod wieloma aspekta-
mi, największe podobieństwo do umowy kredytu 

FINANSOWANIE TRADYCYJNE
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występuje jednak w przypadku zastosowania le-
asingu finansowego. Należy również pamiętać, że 
w odróżnieniu od kredytu, leasing dotyczy tylko 
i wyłącznie środków trwałych, a nie gotówki. W za-
kresie odsetek praktyka gospodarcza wskazuje na 
to, że umowy są najczęściej zawierane w oparciu 
o zmienną stopę procentową (WIBOR 3M, 1M, itd.).

LEASING FINANSOWY

Kapitałowa forma tego typu finansowania 
różni się od operacyjnej zarówno pod względem 
księgowym jak i podatkowym. Przedmiot leasingu 
finansowego staje się własnością leasingobiorcy 
i jest ujmowany po stronie aktywów w sprawoz-
daniu finansowym, wobec czego korzystający 
jest uprawniony do dokonywania odpisów i tym 
samym amortyzacji środka trwałego, co skutkuje 
zwiększeniem kosztów. Dodatkowo, w przypadku 
tej formy leasingu, jedynie odsetki można zakwa-
lifikować do kosztów uzyskania przychodu, które 
obniżają podstawę opodatkowania. Okres leasingu 
finansowego jest na ogół nieograniczony, jednak-
że praktyka pokazuje, że umowa leasingu kapita-
łowego jest zawierana na okres zbliżony do pełnej 
amortyzacji danego środka trwałego, więc na ogół 
jest to od 6 do 60 miesięcy. Ważny z księgowego 
punktu widzenia jest również brak możliwości za-
liczenia do kosztów uzyskania przychodu czynszu 
inicjalnego (przeciętnie wynosi on od 10% do 40% 
wartości umowy). Po zakończeniu umowy, leasin-
gobiorca ma prawo do nabycia przedmiotu na wa-
runkach określonych w umowie. Leasing finansowy 
jest głównie stosowany dla przedmiotów zwolnio-
nych z VAT lub o stawkach podatku od 0% do 7%.

LEASING OPERACYJNY

Leasing operacyjny jest zazwyczaj zawiera-
ny na czas oznaczony, jednakże nie może on być 
krótszy niż 40% normatywnego okresu amorty-
zacji danego środka trwałego i najczęściej wy-
nosi od 24 do 60 miesięcy. Dużą korzyścią dla 
leasingobiorcy jest natomiast możliwość zali-
czenia czynszu inicjalnego oraz pozostałych rat 

leasingowych bezpośrednio do kosztów uzyskania 
przychodu, przez co przedsiębiorcy dużo chętniej 
sięgają po tę formę finansowania. Jedną z wad 
leasingu operacyjnego jest jednak brak możliwo-
ści zaliczenia leasingowanej rzeczy jako składnika 
aktywów, gdyż leasingobiorca nie jest właścicie-
lem przedmiotu umowy. Po zakończeniu umowy, 
korzystający ma natomiast prawo zakupić użyt-
kowany wcześniej środek trwały za określoną 
z góry wartość końcową powiększoną o podatek 
od towarów i usług (VAT).

RYNEK LEASINGU W POLSCE

Pomimo faktu, iż leasing dotyczy wyłącznie 
środków trwałych, a więc przede wszystkim po-
jazdów, sprzętu komputerowego, maszyn i urzą-
dzeń, linii technologicznych, naczep i przyczep czy 
też wózków widłowych, forma ta staje coraz bar-
dziej popularna i przystępna dla przedsiębiorców. 
Związek Polskiego Leasingu prowadzi szczegółowe 
statystyki dotyczące rynku leasingu w ramach spół-
ek stowarzyszonych w tej instytucji. Dane, które 
pokazują rozmiar i rozwój tego rynku zostały zapre-
zentowane na wykresie nr 2(wartości w mld PLN):

Mocną stroną leasingu jest z pewnością mniej-
sza biurokracja niż ta występująca przy umowach 
kredytowych zawieranych z bankami, których wy-
magania są dość restrykcyjne. Akceptacja umowy 
leasingu zajmuje ponadto z reguły znacznie mniej 
czasu niż procedura kredytowa. Wzięcie środka 
trwałego w leasing nie wymaga również ponosze-
nia tak olbrzymich prowizji jak w przypadku kredy-
tu, a opłatę wstępną można zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodu. W zakresie ubezpieczenia 
przedmiotu umowy, zazwyczaj płaci je leasingo-
dawca, oddając przedmiot do użytku korzystające-
go. Leasing jest bowiem przedmiotem działalności 
finansującego, zatem może on uzyskać znacznie 
bardziej preferencyjne warunki niż podmiot, który 
bierze jednorazowo dany środek trwały w leasing. 
Natomiast w razie problemów finansowych leasin-
gobiorcy finansujący zawsze może przenieść prawa 
i obowiązki wynikające z umowy na osobę trzecią.
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Wykres nr 2
Źródło: IPO.pl na podstawie danych www.leasing.org.pl

Wartość rynku leasingu w ramach spółek stowarzyszonych z ZPL w latach 1997 - 2009

WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

Optymalizacja ryzyka w zarządzaniu flotą

Optymalizacja ryzyka w zarządzaniu flotą to 
temat bardzo obszerny. Z pewnością nie 

znajdziemy wprost wskazówek, co zrobić czy jak 
postępować, aby minimalizować ryzyko w tym 
obszarze. Każda firma ma bowiem inną struktu-
rę, różne cele biznesowe, społeczne, itp., dlatego 
też każda z firm podejmuje indywidualne decyzje 
w tym zakresie. Jednakże, aby podejmować odpo-
wiednie decyzje, należy zadać sobie kilka pytań, 
które pozwolą zwrócić uwagę, w jakich obszarach 
naszej działalności występują kwestie związane 
z ryzykiem zarządzania flotą.

Po pierwsze znajdźmy w naszej firmie odpo-
wiedź, jakie elementy należy brać pod uwagę przy 

budżetowaniu floty? Które z poniższych ryzyk wy-
stępują w naszym przedsiębiorstwie?

ryzyko spadku wartości pojazdów? 

ryzyko kosztów eksploatacji? 

ryzyko kosztów obsługi floty? 

ryzyko związane z wyborem formy finan- 
sowania pojazdów?

Ryzyko spadku wartości jest oddalone w cza-
sie. Tempo spadku wartości pojazdu w trakcie eks-
ploatacji może być zdecydowanie istotniejsze niż 

Dariusz Tucharz, Dyrektor Pionu Car Fleet Management
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cena zakupu pojazdu, dlatego wybierając pojaz-
dy do floty należy wiedzieć ile będzie wynosić ich 
wartość rynkowa na koniec okresu eksploatacji. 
Pamiętajmy, że różnica między wartością końcową 
pojazdu a wartością zakupu jest de facto wartością 
finansowania auta.

Przy szacowaniu tempa spadku wartości pojaz-
du muszą być brane pod uwagę wszystkie możli-
we do określenia w momencie zakupu pojazdów 
szczegóły: marka, model, wersja silnika, wypo-
sażenie pojazdu, okres użytkowania pojazdu, za-
kładany przebieg pojazdu. Mamy jednak grupę 
danych niemożliwych do określenia w momencie 
negocjowania warunków, np.: zmiany polityczne 
i gospodarcze, czy ryzyka rynkowe – wynikające 
z polityki koncernów samochodowych.

Jak można zminimalizować ryzyko wartości 
końcowej? Należy przenieść ryzyko na firmę leasin-
gową/CFM zawierając umowę leasingu operacyj-
nego z wartością rezydualną zbliżoną do wartości 
rynkowej pojazdu po zakończeniu okresu eksplo-
atacji. Firma profesjonalnie zajmująca się leasin-
giem operacyjnym (najmem długoterminowym) 
– zawsze lepiej będzie zarządzać ryzykiem warto-
ści rezydualnej (spadku wartości pojazdu) niż firma 
koncentrująca się w innym obszarze biznesowym.

Jakie jeszcze możemy osiągnąć korzyści 
współpracując z firmą CFM w zakresie floty 
samochodowej?

stałość i przewidywalność kosztów (utrata  
wartości pojazdów, koszty eksploatacji),

delegowanie rutynowych i czasochłonnych  
zadań wykonywanych dotychczas przez 
menedżerów na zewnątrz i umożliwienie 
koncentracji uwagi na kontroli, jakości, wy-
dajności i kosztach świadczonych usług,

przeniesienie ryzyka starzenia się tech- 
nologii na barki firmy świadczącej usługi 
outsourcingowe.

Analizując aspekty związane z optymalizacją 
i budżetowaniem floty należy szczegółowo zwery-
fikować korzyści związane z różnymi formami fi-
nansowania pojazdów. Zastanówmy się, co można 
osiągnąć w leasingu operacyjnym, jaką podstawo-
wą korzyść? Z pewnością niskie koszty i przewidy-
walność kosztów w okresie używania floty (rów-
nież w zakresie stóp procentowych), przeniesienie 
ryzyka wartości resztkowej na firmę leasingową 
oraz korzyści bilansowe. Ponadto należy zdecydo-
wać, czy chcemy używać środki transportu w okre-
sie gospodarczej używalności? Może atrakcyjniej-
szy będzie krótszy okres? Z pewnością rachunek 
z uwzględnieniem korzyści podatkowych w leasin-
gu wynikających z przyspieszonej amortyzacji po-
może nam odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Istotne jest jednak, aby w firmowym systemie 
raportowania mieć „wbudowany” system monito-
ringu efektów wybranego wariantu finansowania 
czy zarządzania flotą, na tle założeń przygoto-
wywanych przed wyborem jednego z wariantów. 
Pozwoli nam to na bieżąco oceniać i analizować 
odstępstwa w obszarze wcześniej podjętych decy-
zji oraz uniknąć w przyszłości błędów w optymali-
zacji zarządzania flotą samochodową.
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FAKTORING 

Faktoring – jak to działa?

Kiedy gospodarka znajduje się w fazie spowolnienia, firmom faktoringowym zaczyna przybywać ofert wykupu nieprze-
terminowanych należności. Próba ich spieniężenia nie należy do prostych bowiem wraz z nastaniem trudnych czasów 
warunki płatności również ulegają zaostrzeniu. Faktem jest jednak to, że faktoring to kolejna, specyficzna forma pozyski-
wania kapitału obrotowego przez spółkę.

Faktoring rozumiany jest jako rodzaj działalności 
finansowej, która polega na skupieniu nieprze-

terminowanych wierzytelności, które mają zostać 
spłacone przez odbiorców w ramach dostaw towa-
rów i usług. W faktoringu występują 3 podmioty, 
wśród których należy wymienić: sprzedawcę, od-
biorcę (dłużnik) oraz faktora. Taka forma działal-
ności połączona jest z finansowaniem i świadcze-
niem dodatkowych usług na rzecz kontrahenta. 
Zgodnie z przykładami definicji zawartymi w lite-
raturze, należy zwrócić uwagę, że z ekonomicz-
nego i prawnego punktu widzenia, do przedmiotu 
działalności firmy faktoringowej należą co najmniej 
dwie z czterech poniższych czynności: 

finansowanie bezspornych i nie- 
wymagalnych należności,

prowadzenie sprawozdawczo- 
ści i konta dłużników,

egzekwowanie należności, 

przejmowanie ryzyka wy- 
płacalności odbiorcy.

Podmiot, który świadczy usługi faktoringowe 
nazywany jest faktorem. Natomiast wśród klien-
tów firm faktoringowych można znaleźć głównie 
przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż z odroczo-
ną płatnością, firmy o dużym zapotrzebowaniu na 
elastyczne finansowanie, firmy utrzymujące stałą 
współpracę z odbiorcami oraz takie, które realizują 

ekspansywną strategię zwiększania obrotów, np. 
poprzez stosunkowo długie terminy płatności. 

Mechanizm działania faktoringu został zobra-
zowany na poniższym rysunku:

Źródło: IPO.pl na podstawie www.faktoring.pl

Omawiając powyższy rysunek, należy zwrócić 
uwagę na podmioty działające na rynku. Firma 
(sprzedawca) sprzedaje towar na danym rynku [1.], 
odsprzedając fakturę faktorowi [2.] z odpowiednim 
dyskontem. Następnie faktor płaci sprzedawcy to-
waru zaliczkę [3.], jednocześnie informując odbiorcę 
towaru o wymagalności zobowiązania. Po zapłacie 

SPRZEDAWCA

FAKTOR ODBIORCA (DŁUŻNIK)

1.

4.

2.3.5.

Schemat transakcji faktoringowej
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faktury przez odbiorcę [4.], faktor wpłaca resztę pie-
niędzy pierwotnemu sprzedawcy towaru [5.].

Dużym profitem takiej działalności sprzedaw-
cy jest szybkie pozyskanie kapitału obrotowego, 
który może sfinansować kolejny cykl operacyjny, 
rozpoczynając ponownie procedurę zilustrowaną 
powyżej. Poza tym spółka, która sprzedała swoje 
nieprzeterminowane należności, może regulować 
swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansa-
mi oraz w wysokim stopniu redukować ryzyko ścią-
gnięcia należności. Dodatkowo, jeśli podmiot doko-
nuje międzynarodowych transakcji gospodarczych, 
eksportując swoje wyroby i towary za granicę, może 
ograniczyć ryzyko kursowe, zabezpieczając się 
przed negatywnymi zmianami kursu walutowego. 

RODZAJE FAKTORINGU

Ze względu na niejednorodność podmiotów go-
spodarczych w Polsce, różne firmy wymagają róż-
nego rodzaju usług czy też finansowania, stąd też 
faktorzy oferują kilka rodzajów faktoringu. Jedną 
z możliwości jest faktoring niepełny (z regresem), 
który polega na odkupieniu od klienta faktury z od-
roczonym terminem płatności, po czym przekazuje 

pieniądze (ok. 80% należnej kwoty) na konto kon-
trahenta. Następnie po upływie terminu płatności, 
który jest wskazany na fakturze, i ściągnięciu na-
leżności od odbiorcy, przelana zostaje pozostała 
część kwoty na rachunek klienta. Faktoring pełny 
(bez regresu) polega praktycznie na tym samym, 
z tym że faktor przejmuje na siebie ryzyko niewy-
płacalności podmiotu, który ma zapłacić fakturę. 
Oprócz tradycyjnych form istnieje również fakto-
ring eksportowy, który polega na odblokowaniu 
środków ulokowanych w fakturach wystawionych 
na rzecz podmiotów zagranicznych. Wielką zaletą 
dla klienta tego rodzaju faktoringu jest możliwość 
znacznego zredukowania ryzyka kursowego.

RYNEK FAKTORINGU W POLSCE

Pomimo relatywnie długiej historii faktoringu 
na świecie, w polskim prawie w dalszym ciągu nie 
istnieją przepisy regulujące ten obszar działalno-
ści. Fakt ten jednak nie blokuje w żadnym stopniu 
dynamicznego rozwoju tego rynku, który w minio-
nych 3 latach zacznie powiększył swoją wartość. 

Rozwój rynku faktoringu w Polsce został przed-
stawiony na poniższym wykresie:

Źródło: IPO.pl na podstawie www.faktoring.pl
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Istnienie firm faktoringowych ma niemałe 
znaczenie dla polskiej gospodarki. Coraz większe 
zapotrzebowanie na tego typu usługi znacznie 
rozszerza działalność polskich usług faktoringo-
wych. Usługi oferowane przez faktorów pomagają 
bowiem w utrzymaniu i poprawieniu płynności fi-
nansowej coraz większej liczbie firm, w tym m.in. 
z branż: spożywczej, hutniczej, motoryzacyjnej, 
budowlanej, stalowej czy w handlu. 

Do głównych zalet faktoringu należy zaliczyć:

większą dostępność kapitału, 

zapewnienie stałego dopływu środków pie- 
niężnych, pozwalających na zwiększenie 
zysku i intensyfikację obrotów,

możliwość odraczania płatności szczegól- 
nie pożądanym odbiorcom,

poprawę płynności oraz likwidację skutków  
opóźnień płatniczych i zapewnienie sku-
teczniejszego sposobu planowania prze-
pływów gotówkowych,

zmniejszenie kosztów własnych, poprzez  
ograniczenie personelu administracyjnego, 
(faktor przejmuje na siebie obowiązek in-
kasowania płatności od dłużników i obsłu-
gę wierzytelności, sprawuje kontrolę nad 
nimi oraz informuje o stanie niespłaconych 
wierzytelności),

zredukowanie ryzyka kursowego (przy  
działalności eksportowej),

całościowe lub częściowe przejęcie odpo- 
wiedzialności i ryzyka poprze instytucję 
faktoringową.

Pomimo licznych, wyżej wymienionych za-
let, faktoring ma też drugą stronę medalu, 
o której nie należy zapominać. Do głównych 
ograniczeń faktoringu zaliczyć bowiem można: 

bardziej złożona usługa w porównaniu do  
kredytu,

konieczność większego zrozumienia usługi  
przez klienta,

wyższe koszty w porównaniu do kredytu, 

wymóg posiadania odpowiedniej bazy  
klientów oraz cykliczności sprzedaży,

brak zainteresowania faktorów umowa- 
mi dotyczącymi skupu wierzytelności 
o bardzo krótkim terminie wymagalności 
(poniżej 7 dni),

konieczność zawiadamiania dłużników przy  
podpisaniu umowy faktoringowej,

ograniczenia skupowanych wierzytelności  
do sektora B2B (faktoringowi nie podlegają 
odbiorcy detaliczni),

ryzyko, że dłużnik zrezygnuje z dalszej  
współpracy z dostawcą, kiedy dowie się, 
że zawarta została umowa faktoringu.

Rynek faktoringu w Polsce dynamicznie się 
rozwija, dostarczając nowego rodzaju finansowa-
nia dla podmiotów gospodarczych. Korzystając 
z tego rodzaju usług, dostawca poza wygodnym 
źródłem finansowania, uzyskuje również wsparcie 
w procesie zarządzania należnościami, co dla nie-
których sektorów polskiej gospodarki ma bardzo 
duże znaczenie.
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ANALIZY 

Ponad 30 mld PLN obrotów firm Polskiego 
Związku Faktorów w 2009 roku

Obroty firm faktoringowych zrzeszonych 
w Polskim Związku Faktorów (PZF) osią-

gnęły w 2009 r. wartość nieco ponad 30 mld PLN. 
Oznacza to spadek o 8,6% w stosunku do roku 
poprzedniego. Jednocześnie, dzięki rekordowe-
mu rozwojowi rynku w 2008 r. firmy PZF odnoto-
wały wzrost obrotów o prawie 60% na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat.

Zahamowanie wzrostu obrotów firm PZF 
w 2009 r. nastąpiło głównie wskutek spowolnie-
nia gospodarczego oraz zmiany polityki ubezpie-
czyli w reasekuracji należności obsługiwanych 
w faktoringu pełnym. Na spadek obrotów fakto-
ringu wpłynęło osłabienie koniunktury w bran-
żach gospodarki, które najchętniej korzystają 
z tej formy finansowania: w dystrybucji stali, akce-
soriów i części zamiennych do samochodów oraz 
meblarskiej. Jednocześnie towarzystwa ubez-
pieczeniowe współpracujące z firmami faktorin-
gowymi wycofały się z zabezpieczenia transakcji 
faktoringowych o podwyższonym poziomie ry-
zyka, co wpłynęło na ograniczenie dostępności 
faktoringu pełnego.

„Rok 2009 był trudny dla branży faktoringo-
wej. Choć w nadchodzących miesiącach możemy 
spodziewać się kolejnych wyzwań, w tym kolejnej 
fali upadłości firm, naszym zdaniem najgorsze mamy 
już za sobą. Przewiduję, że w 2010 roku branża od-
czuje skutki stabilizacji, nastąpi spowolnienie tempa 
spadku obrotów branży” – mówi Mirosław Jakowiecki, 
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego 
Związku Faktorów. „Liczymy na dalszy wzrost zain-
teresowania faktoringiem ze względu na dodatkowe 
korzyści dla klienta z tej formy finansowania, takie 
jak zarządzanie należnościami. Faktoring jest również 

łatwiej dostępny niż kredyt, szczególnie w okresie za-
ostrzonej polityki kredytowej banków”.

W 2009 r. po raz pierwszy większość (51%) port-
fela firm PZF stanowił faktoring pełny, w którym 
faktor przejmuje od klienta ryzyko braku zapłaty. 
Dynamiczny wzrost popularności tej usługi, z któ-
rej w 2007 roku korzystało zaledwie 29% klientów, 
wynika m.in. z większego ryzyka nieuregulowania 
płatności przez przedsiębiorstwa w trudniejszym 
otoczeniu rynkowym. Rok 2009 przyniósł również 
większe zainteresowanie faktoringiem eksporto-
wym (23% obrotów PZF), gdzie faktor finansuje 
faktury wystawione zagranicznym odbiorcom. 

W zeszłym roku nastąpiły zmiany w pozycjach 
rynkowych największych firm faktoringowych na-
leżących do PZF. Liderem rynku po czterech kwar-
tałach 2009 r. pozostaje ING Commercial Finance, 
którego udział w obrotach firm zrzeszonych w PZF 
wyniósł 30,74%. Pozycję wicelidera utrzymał 
Pekao Faktoring z udziałem 16,45%. Na trzecim 
miejscu znalazła się po raz pierwszy firma Coface 
Poland Factoring z 14,5% udziałem w rynku, wy-
przedzając tym samym firmę Polfactor (13,75%).

Polski Związek Faktorów jest instytucją zrze-
szającą obecnie (od lutego 2010) 12 instytucji finan-
sowych oferujących usługi faktoringowe: Arvato 
Services Polska, Bank Millennium S.A., Bibby 
Financial Services Sp. z o.o., BZ WBK Faktor Sp. z o.o., 
Coface Poland Factoring Sp. z o.o., Fortis Commercial 
Finance Sp. z o.o., SEB Commercial Finance Sp. z o.o., 
IFIS Finance Sp. z o.o., ING Commercial Finance 
Polska S.A., Pekao Faktoring Sp. z o.o., PKO BP 
Faktoring S.A. i Polfactor S.A. oraz firmę Hilton-
Baird Polska Sp. z o.o. – członka wspierającego.
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WYWIAD 

Faktoring jako szybki sposób na pozyskanie gotówki

NA CZYM POLEGA PRZEWAGA FAKTORINGU NAD 
INNYMI SPOSOBAMI FINANSOWANIA?

Ze względu na funkcję finansowania, fakto-
ring często jest porównywany do kredytu obro-
towego. Są to jednak dwie zupełnie odmienne 
usługi. W faktoringu oprócz finansowania Klient 
otrzymuje również szeroki pakiet usług związa-
nych z zarządzaniem i rozliczaniem należności. 
Faktoring nie obniża zdolności kredytowej firmy, 
ponieważ w bilansie nie powoduje zwiększenia 
kwoty zobowiązań. Klienci (faktoranci) otrzymu-
ją zapłatę za swoje towary zaraz po dostarczeniu 

Mirosław Jakowiecki
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego 
Polskiego Związku Faktorów,
Prezes Zarządu Pekao Faktoring Sp. z o.o

Zestawienie obrotów firm faktoringowych należących do PZF 
w ujęciu procentowym po 4 kwartałach roku 2009

8,05%

30,74%2,88%0,17%

1,71%14,5%5,53%

2,68%3,54%

13,75%16,45%

SEB Commercial Finance

BZ WBK Faktor

Grupa Finansowa Premium

Arvato Services Polska

Coface Poland Factoring

Ifis Finance

Pekao Faktoring

Bibby Financial Services

Fortis Commercial Finance

ING Commercial Finance

Polfactor

Źródło: IPO.pl na podstawie www.faktoring.pl
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towaru nie czekając na zapłatę od odbiorcy, nie 
zadłużają się więc, tak jak w przypadku kredytu. 
Inne są również sposoby zabezpieczenia transak-
cji. W przeciwieństwie do kredytu, w faktoringu nie 
stosuje się tzw. twardych zabezpieczeń tj. hipoteki 
czy zastawu rejestrowego. Zabezpieczeniem jest 
sama wierzytelność i weksel in blanco. Dodatkowo 
może pojawić się pełnomocnictwo do rachunku 
bankowego faktoranta. Należy podkreślić, że dzię-
ki dodatkowym usługom faktoring wpływa na po-
lepszenie dyscypliny płatniczej odbiorców oraz za-
bezpiecza ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

DLA JAKICH PRZEDSIĘBIORSTW FAKTORING 
JEST NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM?

Faktoring kierowany jest do przedsiębiorstw 
prowadzących sprzedaż towarów lub usług z od-
roczonymi terminami płatności mających stałą lub 
powtarzającą się grupę odbiorców. 

Jeśli posiadają w bilansie wysoki poziom 
należności handlowych, faktoring będzie idealnym 
sposobem na zapewnienie stałego i szybkiego 
dostępu do gotówki, niezależnie od tego czy 
przedsiębiorstwo działa na rynku polskim czy 
zagranicznym. Faktoring nie obciąża bilansu po 
stronie zobowiązań, może być więc dodatkowym 
źródłem finansowania niezależnie od zaciągniętych 
kredytów. Dzięki tej usłudze sprzedając więcej, 
otrzymujemy większe finansowanie natychmiast 
po zbyciu towaru.

JAKIE SĄ GŁÓWNE POWODY, DLA KTÓRYCH 
FIRMY NIE KORZYSTAJĄ Z FAKTORINGU?

Małe wykorzystanie faktoringu wśród pol-
skich przedsiębiorstw jest wynikiem niewiedzy 
o tej stosunkowo nowej usłudze na naszym ryn-
ku. Faktoring w Polsce jest obecny od około 15 
lat, a jego obroty sięgnęły w 2008 r. 2,4% PKB. 
Tymczasem w Wielkiej Brytanii obroty wynoszą 
prawie 18% PKB i korzysta z niego około 50 tys. 
firm. Przedsiębiorstwa często kojarzą usługę fakto-
ringową tylko z kredytem albo tylko z windykacją. 

Małe wykorzystanie potencjału rynku faktoringo-
wego przez firmy szczególnie z sektora MSP jest 
moim zdaniem największym błędem. Mamy tysią-
ce przykładów dobrego wykorzystania faktoringu 
do naprawy finansów firm. Myślę, że z czasem 
popularność faktoringu będzie na tyle duża, że 
nie będzie potrzebna podstawowa edukacja jaką 
prowadzimy w ramach funkcjonowania Polskiego 
Związku Faktorów, któremu mam zaszczyt prze-
wodniczyć. Widzimy efekty naszej działalności. 
Z każdym rokiem wiedza na temat tej usługi po-
większa się dzięki czemu obserwujemy wzrost za-
interesowania tą formą finansowania.

NA PODSTAWIE JAKICH KRYTERIÓW FIRMY FAKTORINGOWE 
PODEJMUJĄ DECYZJĘ O WSPÓŁPRACY Z DANĄ FIRMĄ?

Głównym czynnikiem oceny jest jakość wie-
rzytelności. Nie każda wierzytelność jest fakto-
rowalna. Przedmiotem faktoringu może być wie-
rzytelność należycie udokumentowana (faktura, 
dokument magazynowy), bezsporna, niewymagal-
na oraz z nieograniczonymi prawami do obrotu np. 
zastawem bankowym. Pod uwagę brana jest rów-
nież grupa odbiorców, która będzie spłacać bieżą-
ce zobowiązania. Istotna jest zarówno liczebność 
tej grupy jak i  dotychczasowa historia współpracy. 
Faktor musi wiedzieć z jakimi płatnikami będzie 
miał do czynienia. Firma faktoringowa przygląda 
się także aktualnej koniunkturze w branży a także 
występującej w niej specyfice sprzedaży.

JAKIE GŁÓWNE CZYNNIKI DECYDUJĄ O SKUPIENIU 
NALEŻNOŚCI KONKRETNEGO PARTNERA HANDLOWEGO 
FIRM, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJECIE?

Wszyscy odbiorcy wskazani we wniosku 
o faktoring, są badani pod kątem dotychcza-
sowej historii współpracy oraz ryzyka związa-
nego z brakiem płatności. Prawa do wszystkich 
wierzytelności danego kontrahenta przeno-
szone są automatycznie na firmę faktoringo-
wą. Podstawę do wypłaty należności stanowią 
ustalone w umowie dokumenty potwierdza-
jące wykonanie i dostawę towaru lub usługi. 
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W DOBIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO WARUNKI 
FINANSOWANIA WIELU INSTYTUCJI ULEGŁY ZAOSTRZENIU. 
CZY WARUNKI WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI FAKTORINGOWYMI 
RÓWNIEŻ STAŁY SIĘ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE?

Podejście firm faktoringowych także ule-
gło zmianie z uwagi na pogarszającą się kondy-
cję przedsiębiorstw oraz większe ryzyko zwią-
zane ze spływem należności. Rzeczywiście 
skłonność firm faktoringowych do podejmo-
wanego ryzyka jest mniejsza niż w latach po-
przednich. Szacujemy jednak, że w 2010 roku 
sytuacja dla przedsiębiorstw ulegnie poprawie. 
Nie obiecywałbym jednak powrotu do rozwią-
zań obowiązujących np. w 2007 i 2008 roku.

JAKI JEST ŚREDNI KOSZT FINANSOWANIA FAKTORINGIEM? 
OD JAKICH CZYNNIKÓW JEST ON UZALEŻNIONY?

Koszt faktoringu jest porównywalny do 
kosztu kredytu. Może się on nieznacznie róż-
nić, co wynika z dodatkowych usług jakie świad-
czą faktorzy, np. prowadzą rozliczenia zwią-
zane z wierzytelnościami, inkasują i księgują 
zapłaty czy windykują. Warto jednak zwrócić uwa-
gę na pojawiającą się szansę zmniejszenia kosztów 

KREDYTY 

Kredyty bankowe dla firm

W dobie niepewnych czasów i licznych kłopotów systemu bankowego, kredyt stał się niemalże dobrem niedostępnym, 
a należy pamiętać, że to właśnie pieniądze na rozwój są tym co napędza polskie przedsiębiorstwa i rozwija konkurencyj-
ność polskiej gospodarki.

Jednym z głównych wyzwań, jakie stoją przed 
polskimi firmami, szczególnie małymi i śred-

nimi, są trudności w pozyskaniu kapitału na roz-
wój. Najprostszą formą finansowania jest obecnie 
trudno dostępny dla podmiotów gospodarczych 

kredyt. Należy jednak podkreślić, że problemy 
z pozyskaniem kredytu nie wynikają z oprocen-
towania kredytu, które jest stosunkowo niskie, 
ale z dużych restrykcji stosowanych przez banki 
i inne instytucje finansowe. Ponadto, ze względu 

prowadzenia firmy. Po zawarciu umowy faktorin-
gowej przedsiębiorca może zająć się podstawową 
działalnością zamiast mnożyć komórki monito-
ringowe lub windykacyjne. Czasochłonność tych 
czynności spada na faktora. Cena zawsze usta-
lana jest indywidualnie w negocjacji z Klientem.

JAKIE SĄ PROGNOZY DOTYCZĄCE OBROTÓW FIRM 
ZRZESZONYCH W PZF NA 2010 ROK?

Rok 2009 był trudny dla branży faktoringo-
wej. Choć w nadchodzących miesiącach możemy 
spodziewać się kolejnych wyzwań, w tym kolej-
nej fali upadłości firm, moim zdaniem najgorsze 
mamy już za sobą. Przewiduję, że w 2010 roku 
branża odczuje skutki stabilizacji, nastąpi spowol-
nienie tempa spadku obrotów branży. Liczymy 
na dalszy wzrost zainteresowania faktoringiem 
ze względu na dodatkowe korzyści dla klienta 
z tej formy finansowania, takie jak zarządza-
nie należnościami. Faktoring jest również ła-
twiej dostępny niż kredyt, szczególnie w okre-
sie zaostrzonej polityki kredytowej banków.
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na trudną sytuację gospodarczą oraz większe 
prawdopodobieństwo niewypłacalności przedsię-
biorstw, instytucje kredytowe nakładają również 
stosunkowo wysokie marże. Na początek warto 
jednak przypomnieć czym jest kredyt bankowy 
oraz co kształtuje jego koszt. 

Kredyt bankowy to produkt finansowy, w któ-
rym jedna strona, którą jest bank zobowiązuje się 
oddać do dyspozycji klienta środki finansowe, któ-
re są przeznaczone na określony cel, w określonym 
okresie czasu. Klient z kolei, zobowiązuje się do ko-
rzystania z pieniędzy w sposób określony w umo-
wie oraz zwrotu kwoty kredytu wraz z narosłymi 
odsetkami w terminach ich spłaty. 

Oprócz odsetek, z kredytem najczęściej wią-
żą się jednak również inne koszty, które w znacz-
nym stopniu wpływają na decyzję i wybór banku. 
Wśród najistotniejszych kosztów związanych z po-
zyskaniem kredytu wymienić można: 

opłatę za rozpatrzenie wnio- 
sku kredytowego,

stworzenie biznesplanu (jeśli jest wy- 
magany; głównym kosztem jest tutaj 
wkład pracy włożony w projekt bądź 
też koszty związane z jego przyrzą-
dzeniem przez firmę zewnętrzną), 

prowizję/opłatę przygotowawczą, 

opłaty związane z zabez- 
pieczeniem kredytu,

ubezpieczenia pomostowe, 

przewalutowanie (w przypadku zacią- 
gnięcia kredytu w walucie obcej),

wydanie opinii o rachunku bankowym (jeśli  
kredyt brany jest w innym banku niż bank 
w którym prowadzony jest rachunek).

Na podstawie przedstawionych powyżej kosz-
tów, można zauważyć, że decyzja o zaciągnięciu 
kredytu musi być starannie przemyślana oraz do-
kładnie przeanalizowana, bowiem na stworzenie 
i załatwienie niektórych ważnych dla banku doku-
mentów należy poświęcić mnóstwo czasu. 

W przypadku zdecydowania się na umowę 
kredytową, należy zwrócić szczególną uwagę na 
wysokość oprocentowania, gdyż jest to najwyższy 
koszt jaki będzie trzeba ponosić podczas trwania 
całej umowy. Banki mają ponadto prawo do pobie-
rania różnego rodzaju prowizji, które konsekwent-
nie podnoszą całkowity koszt kredytu, w związku 
z tym jest to kolejny element na który trzeba zwró-
cić szczególną uwagę. 

Kredyty udzielane przedsiębiorcom mają okre-
ślone przeznaczenie, stąd też firmy mogą zaciągać 
różne rodzaje zobowiązań. Wśród nich podstawo-
we znaczenie ma kredyt obrotowy, który jest za-
ciągany na określony cel związany z pokryciem 
bieżących wydatków, takich jak:

uregulowanie zobowiązań wo- 
bec ZUS i Urzędu Skarbowego,

zaopatrzenie, 

sprzedaż, 

świadczenie usług, 

wypłata wynagrodzeń, 

rozliczenia z kontrahentem. 

Innym rodzajem finansowania może być 
natomiast kredyt inwestycyjny, który najczę-
ściej jest przeznaczony na finansowanie inwe-
stycji rozwijających się przedsiębiorstw. Kredyt 
inwestycyjny pozwala zatem na inwestowa-
nie w rozwój firmy bez konieczności zamra-
żania jej własnych środków. Przedmiotem fi-
nansowania w tym przypadku może być np.:
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zakup lub modernizacja maszyn, urządzeń, 

budowa nowej linii technologicznej, 

zakup środka trwałego, 

budowa hali produkcyjnej. 

Warto również wskazać, że wbrew pozorom 
kredyt inwestycyjny nie jest drogą formą pozyska-
nia środków na złożone inwestycje. Porównując 
bowiem kredyt np. z emisją akcji czy obligacji 
na rynku kapitałowym, stanowi on tańsze rozwią-
zanie na pozyskanie finansowania. Samo skomple-
towanie potrzebnej dokumentacji przy kredycie 
jest z pewnością mniej skomplikowane i tańsze 
od przygotowania prospektu emisyjnego papie-
rów wartościowych podczas przeprowadzania 
oferty publicznej. Należy jednak pamiętać o czę-
stym wymogu wpłaty wkładu własnego, przede 
wszystkim podczas zakupu środków trwałych. 

Innym produktem kredytowym dla firm jest 
natomiast tzw. kredyt w rachunku, co oznacza 
tyle, że firmie posiadającej rachunek bankowy 

przyznaje się limit, do którego klient może się 
krótkoterminowo zadłużać. 

Przy zaciąganiu kredytów należy zwrócić rów-
nież uwagę na Biuro Informacji Kredytowej (BIK), 
które zbiera informacje o klientach-dłużnikach. 
Tego typu dane służą obu stronom transakcji – 
klientom informacyjnie, natomiast bankom ze 
względu na terminowość, solidność i rzetelność 
klienta. Ta powołana w 1997 roku instytucja po-
maga ocenić wiarygodność kredytową każdej oso-
by chcącej zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązanie. 
BIK współpracuje z 38 instytucjami głównie na 
zasadzie wzajemności, co oznacza, że banki uzy-
skują informację zwrotną (raporty kredytowe) pod 
warunkiem, że same dostarczą dane. Konkretne 
liczby jakie banki uzyskują z Biura, mogą pomóc 
w oszacowaniu zdolności kredytowej przedsię-
biorcy. Będąc klientem warto zatem dbać o swo-
ją dobrą opinię i solidność w spłacaniu wszystkich 
dotychczasowych zobowiązań, gdyż choćby naj-
mniejsze podwinięcie nogi, może kosztować utra-
tę wiarygodności. Pozytywna historia kredytowa, 
może natomiast doprowadzić do znacznie lep-
szych warunków jakie klient uzyska w przyszłości. 
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