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WSTĘP

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ponad 99% polskiego sektora przed-
siębiorstw. Wytwarzają one ponad 60% PKB, zatrudniając ponad 6,5 mln osób. Małe 
firmy stanowią także ponad 99% z  88  mln przedsiębiorstw w  Unii Europejskiej 
i 17 mln firm w Stanach Zjednoczonych. Odgrywają zatem istotną rolę nie tylko w go-
spodarce naszego kraju, ale i w gospodarce światowej. Podstawowymi wskaźnikami 
decydującymi o  tym, że  firma należy do sektora MŚP, są liczba zatrudnionych pra-
cowników, która nie może przekroczyć 250  osób, oraz kryteria finansowe: roczny 
obrót takiej firmy nie może być wyższy niż 50 mln euro lub roczna suma bilansowa 
musi być niższa niż 43 mln euro. Te dwa ostatnie kryteria stosuje się zamiennie, bio-
rąc pod uwagę wskaźnik, który jest korzystniejszy dla przedsiębiorstwa. Wymagania 
te są takie same we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wynikają z rozporządzenia 
Komisji Europejskiej (WE) nr 364/2004 z 25.02.2004 r. zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr  70/2001 i  rozszerzającego jego zakres w  celu włączenia pomocy dla badań 
i  rozwoju1. W  ramach sektora MŚP wyróżnia  się trzy rodzaje firm: mikroprzedsię-
biorstwa, małe firmy oraz średnie firmy, których cechy określono w rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgod-
ne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu2, a co za tym idzie 
– w ustawie z 6.03.2018 r. – Prawo przedsięb iorców3.

Rozwój tej kategorii przedsiębiorstw uzależniony jest od wprowadzania pozytyw-
nych rozwiązań procesowych, produktowych, technologicznych, strukturalnych, 
które pozwolą im dostosować  się do zachodzących zmian oraz zbudować przewagę 
konkurencyjną na rynku. Mimo wielu atrybutów sektor MŚP boryka  się z  licznymi 
wyzwaniami, bowiem przedsiębiorstwa te koncentrują  się głównie na rynku lokal-
nym, rzadko decydując  się na podjęcie działalności eksportowej. Mają także małą 
skłonność do współpracy z  innymi firmami oraz cechuje je niski potencjał ekono-
miczny, ponieważ mają duże problemy z  pozyskaniem zewnętrznego finansowania. 
Ich rozwój najczęściej opiera  się na środkach właściciela tej firmy, wypracowanych 

1 Dz.Urz. UE L 63, s. 22, ze zm.
2 Dz.Urz. UE L 187, s. 1, ze zm.
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.
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wcześniej oraz pochodzących z  bieżącej działalności. Przedsiębiorstwom tym trud-
niej też zdobywa się nowe rynki głównie ze względu na brak środków na marketing. 
Doceniając ich rolę w gospodarce, państwo stara  się wspierać ten sektor, pomagając 
w  tworzeniu tzw.  klasy średniej, której źródłem utrzymania nie powinna być nisko 
opłacana i kwalifikowana praca najemna na niskich szczeblach drabiny organizacyj-
nej przedsiębiorstw. Kraje z gospodarką opartą na zasadach wolneg o rynku z przewa-
gą w społeczeństwie klasy średniej osiągają wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego 
i gospodarczego. Popularność sektora MŚP wynika także z tego, że rośnie zapotrzebo-
wanie na usługi i produkty bardzo indywidualne, natomiast globalne korporacje nie 
dostarczą takich produktów o oczekiwanej przez klienta jakości.

Zdarza się jednak, że małe firmy prowadzą prze dsiębiorcy z niewielkim doświadcze-
niem biznesowym, co powoduje, że rzadko mają one strategię i stale borykają  się z pro-
b lemami finansowymi. I  chociaż rośnie zapotrzebowanie na zindywidualizowane 
towary i usługi, a polityka państwa i UE w zakresie wspierania rozwoju przedsiębior-
czości i  zrównoważonego rozwoju zmierza do ułatwienia prowadzenia działalności 
biznesowej i zwiększenia dostępu do nowych technologii i finansowania przeznaczo-
nego na rozpoczęcie oraz rozwój działalności przedsiębiorstw, to ich liczba stale  się 
zmienia, a przyczynia się do tego wysoka zmienność koniunktury w gospodarce, sil-
na presja konkurencji, wysokie koszty pozyskania zewnętrznych źródeł finansowa-
nia, trudności w znalezieniu nowych rynków zbytu, ale także niski prestiż społeczny 
przedsiębiorcy, wynikający często z braku wiedzy.

Prezentowana książka stanowi zatem próbę przedstawienia – w formie pytań i odpo-
wiedzi – praktycznych aspektów tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębior-
stwa zaliczonego do sektora MŚP. Publikacja została przygotowana przez prawników 
i ekonomistów, praktyków wspólnie prowadzących kancelarię doradztwa prawnopo-
datkowego, uczestniczących aktywnie w  tworzeniu i  obsłudze finansowej tego typu 
firm. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie traktowane będzie jako rzetelne źró-
dło wiedzy dla polskich małych i średnich przedsiębiorców już prowadzących działal-
ność, ale także dla osób, które taką działalność zamierzają rozpocząć.

Jadwiga Glumińska-Pawlic
Artur Hofman



 

Rozdział I

ZAGADNIENIA OGÓLNE

D Kim jest przedsiębiorca?

Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej jest od wielu lat przedmiotem za-
interesowania zarówno nauki publicznego prawa gospodarczego, jak i przedstawicieli 
nauk ekonomicznych. Przedsiębiorca jest bowiem centralnym pojęciem dla prawa, ale 
również podstawową jednostką tworzącą gospodarkę w znaczeniu ekonomicznym.

Przedsiębiorca jako kwalifikowany podmiot występujący w obrocie korzysta z konsty-
tucyjnych gwarancji, biorąc czynny udział w życiu gospodarczym, podejmując działania 
na własne ryzyko gospodarcze oraz ponosząc za nie pełną odpowiedzialność prawną.

W polskim systemie prawnym brak jest jednolitej definicji pojęcia przedsiębiorcy. 
W zależności od gałęzi prawa ustawodawca wprowadza definicję przedsiębiorcy ade-
kwatną do specyfiki stosunków regulowanych danym aktem prawnym. Tym samym 
definicje przedsiębiorcy zawierają m.in. Kodeks cywilny, Prawo przedsiębiorców, usta-
wa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych4, ustawa z 16.04.1993 r. 
o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji5 oraz ustawa z  16.02.2007  r. o  ochronie kon-
kurencji i  konsumentów6. Elementem wspólnym jest dla nich definiowanie przed-
siębiorcy jako podmiotu prawa, który prowadzi we  własnym imieniu działalność 
gospodarczą lub zawodową. Niezależnie od definicji legalnych najczęściej spotykanym 
błędem w  praktyce jest rozumienie pojęcia przedsiębiorcy jako synonimu przedsię-
biorstwa lub firmy czy też rezerwowanie tego pojęcia wyłącznie dla spółek kapitało-
wych, z wyłączeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Abstrahując od wielości definicji występujących w aktach prawnych, za podstawowe 
należy uznać definicje zawarte w  Kodeksie cywilnym oraz Prawie przedsiębiorców, 

4 Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.
5 Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.
6 Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.
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które weszło w  życie 30.04.2018  r. i  zastąpiło dotychczas obowiązującą ustawę 
z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej7.

Zgodnie z brzmieniem art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna 
oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której została przyznana przez 
przepisy ustawy zdolność prawna (art.  331  k.c.), prowadząca we  własnym imieniu 
działalność gospodarczą lub zawodową. Powyższe ujęcie pojęcia przedsiębiorcy zosta-
ło oparte na dwóch kryteriach – podmiotowym (określającym, jakie podmioty można 
uznać za przedsiębiorcę) oraz funkcjonalnym, które wskazuje cechy, jakimi powinien 
wykazywać się przedsiębiorca, dotyczące prowadzonej przez niego działalności.

Z kolei w świetle art. 4 pr. przed. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cy-
wilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Cechą wyróżniającą przedsiębiorcę spośród podmiotów występujących w obrocie go-
spodarczym jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej. Nie można za-
tem mówić o przedsiębiorcy w oderwaniu od prowadzonej przez niego działalności. 
W świetle art. 3 pr. przed. działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność 
zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej oznacza, że dla uzyskania statusu przedsiębiorcy nie wystarczy 
fakt jej podejmowania (dokonywania stosownych działań przygotowujących jej roz-
poczęcie). Działalność tę należy po jej uprzednim podjęciu rzeczywiście wykonywać.

Wyróżnia  się przedsiębiorców sensu stricto, czyli prowadzących działalność w  celu 
zarobkowym, we własnym imieniu i zawodowo, oraz przedsiębiorców non for profit, 
którzy nie działają głównie w celu zarobkowym, ale mogą prowadzić działalność go-
spodarczą z przeznaczeniem zysków na cele statutowe. Poza tym stosowany jest także 
podział przedsiębiorców na rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i w in-
nych rejestrach (CEIDG, rejestry wolnych zawodów).

Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, iż przytoczona powyżej definicja legalna po-
jęcia przedsiębiorcy jedynie w części nawiązuje do definicji występującej w naukach 
ekonomicznych. Tam za przedsiębiorcę uznaje się osobę „zajmującą się działalnością 
gospodarczą, która odkrywa potencjalnie zyskowne możliwości, organizuje i  kieru-
je przedsięwzięciami mającymi produktywny charakter”8. Kategoria ta nie obejmuje 
osoby, która wnosi wkład do spółki handlowej9.

7 Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.
8 Zob.  D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Gdańsk 1991, s. 18.
9 Zob.  G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 

2009, s. 46.
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D Co to jest sektor MŚP?

Małe i  średnie przedsiębiorstwa (MSP, MŚP, ang. SMEs –  small and medium-sized 
enterprises) zdefiniowano w  rozporządzeniu 364/2004. Od  1.01.2005  r. do tej grupy 
zostały zaliczone również mikroprzedsiębiorstwa. Cechy, które musi posiadać przed-
siębiorstwo, aby zostało zaliczone do k ategorii MŚP w  Unii Europejskiej, określono 
w  rozporządzeniu 651/2014. I  tak do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 
250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 mln euro. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo defi-
niuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10  mln euro, natomiast do 
kategorii mikroprzedsiębiorstw zalicza się podmiot, który zatr udnia mniej niż 10 pra-
cowników i  którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2  mln 
euro. Podział ten uwzględniono także w przepisach Prawa przedsiębiorców.

D Jakie są źródła fi nansowania małych i średnich przedsiębiorstw?

Źródła finansowania przedsiębiorstwa możemy podzielić na:
a) wewnętrzne, do których zaliczamy zysk zatrzymany, wpływy ze sprzedaży akty-

wów oraz nadwyżki środków pieniężnych;
b) zewnętrzne, do których należą: emisja akcji / zwiększenie udziałów, kredyty ban-

kowe, emisja papierów dłużnych, leasing, kredyt kupiecki (zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług), inne zobowiązania krótkoterminowe (operacyjne) oraz dotacje.

Oprócz wskazanych źródeł w praktyce gospodarczej środki finansowe mogą również 
pochodzić z: funduszy private equity, franczyzy, faktoringu, środków z funduszy po-
mocniczych, emisji innych papierów wartościowych, poręczeń kredytowych oraz in-
nych pożyczek.

Finansowanie wewnętrzne (inaczej samofinansowanie) traktowane jest jako podsta-
wowe źródło finansowania gwarantujące rozwój przedsiębiorstwa i  osiąganie okreś-
lonych korzyści właścicieli. W  przypadku małych i  średnich przedsiębiorstw są to 
zazwyczaj środki właściciela firmy inwestowane w  działalność w  momencie jej za-
kładania oraz środki wypracowane przez firmę w trakcie jej funkcjonowania. Za we-
wnętrzne źródła finansowania uznaje się zasadniczo wszystkie sposoby finansowania, 
które nie angażują kapitału osób trzecich (wyłączając właścicieli przedsiębiorstwa). 
Z kolei finansowanie zewnętrzne to dopływ środków finansowych spoza firmy. Jest 
ono głównie wykorzystywane w procesach rozwojowych, gdy konieczny jest znaczny 
dopływ kapitału. Finansowanie to polega przede wszystkim na zwiększaniu kapitałów 
własnych, m.in. poprzez przyjmowanie dodatkowych wspólników, udziałowców, lub 
na zwiększaniu poziomu zadłużenia w oparciu o kapitał obcy.



redakcja naukowa Jadwiga Glumińska-Pawlic 

Dominika Bielecka, Klaudia Derela, Jadwiga Glumińska-Pawlic 
Paulina Grzybczyk, Artur Hofman, Jan Markowicz

Marek Mikuła, Agata Mrozińska, Artur Oleś 
Klaudia Orpik, Jakub Sikorski, Łukasz Zarzycki

Działalność 
gospodarcza 

w sektorze MŚP
Praktyczne aspekty tworzenia, 

funkcjonowania i likwidacji 
przedsiębiorstwa

Działalność gospodarcza w
 sektorze MŚP

redakcja naukow
a Jadw

iga G
lum

ińska-Paw
lic

Książka zawiera omówienie – w formie pytań i odpowiedzi – praktycznych aspektów tworze-
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zanych z założeniem działalności gospodarczej oraz roli i odpowiedzialności przedsiębiorcy 
jako kierownika jednostki. 

W opracowaniu omówiono problemy związane m.in. z:
– powstawaniem i wygasaniem zobowiązań publicznoprawnych,
– schematami podatkowymi oraz klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania,
– umowami w obrocie gospodarczym,
– windykacją należności i likwidacją zatorów płatniczych,
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– zawieszeniem i likwidacją działalności oraz rozwiązaniem spółek,
– transformacją spółek oraz upadłością i restrukturyzacją.

Publikacja stanowi rzetelne źródło wiedzy zarówno dla polskich małych i średnich przedsię-
biorców, jak i dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. 
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