
Turbiny 
polskiej 
gospodarki

Najlepszy produkt DLA MSP

2016

Najlepsze produkty
Ranking 150 MSP

2016



BIZNES RAPORT30 września – 06 października 2016 r.
gAZETA fINANSOwA

30 turbiny polskiej gospodarki 2016

Dla kategorii MSP nie 
ma międzynarodowego 
standardu co do struktury, 
udziału w wytwarzaniu 
wartości dodanej czy roli 
na rynku pracy. 

Małgorzata  
Kokocińska

Tylko na wysokim stopniu uogól-
nienia panuje zgoda w  kwestii 
ogólnej liczby przedsiębiorstw 
i dominacji mikroprzedsiębiorstw 
w  Unii Europejskiej. Ostatni ra-
port Komisji Europejskiej na temat 
sytuacji MSP [2014/2015] donosi, 
że 99 proc. wszystkich biznesów to 
grupa MSP, że na trzy miejsca za-
trudnienia, średnio dwa powstają 
w tym sektorze, a średnio dziewięć 
na dziesięć przedsiębiorstw w Unii 
Europejskiej to przedsiębiorstwa 
mikro, zatrudniające do dziewię-
ciu pracowników i że MSP średnio 

wytwarzają 58 centów wartości do-
danej w stosunku do jednego euro. 

polska vs reszta świata 
Najogólniejsze ujęcie strukturalne, 
według kryterium zatrudnienia 
mówi, że 29 proc. wszystkich zatrud-
nionych znajduje miejsce w mikro, 
21 proc. w małych, 17 proc. w śred-
nich i  33  proc. w  dużych przed-
siębiorstwach. Na tym tle można 
zidentyfikować różne profile krajów 
pod względem efektywnościowym 
tego sektora w stosunku do dużych 
przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę 
udział zatrudnienia i  udział warto-
ści dodanej Polska ma szczególną 
charakterystykę w porównaniu z in-
nymi dużymi gospodarkami, takimi 
jak Niemcy, francja, włochy, wielka 
Brytania czy Hiszpania. w Polsce wy-
stępuje charakterystyczna, tylko dla 
niej dwubiegunowa sytuacja, w któ-
rej efektywne duże przedsiębiorstwa 
są uzupełniane w tworzeniu PKB sto-
sunkowo pracochłonnym i mało efek-
tywnym sektorem MSP. Sektor ten 
jest zdominowany bowiem przez mi-
kroprzedsiębiorstwa, których udział 
w całkowitej liczbie przedsiębiorstw 
zdecydowanie przewyższa średnią 
europejską. Ilościowo, słabym ogni-
wem w tej strukturze są przedsiębior-

stwa definiowane jako małe, a więc 
z istoty silniejsze ekonomicznie. 

dlaczego mikro chcą 
pozostawać mikro? 
Czy mogą wtedy oddolnie zmieniać 
strukturę branż? Czy mogą być bar-
dziej odporne na kryzys? Z punktu 
widzenia tej grupy nie występuje 
podział na kraje rozwinięte i doga-
niające, ale raczej na kraje południa 
i pozostałe. Z perspektywy lat 2008 
–  2014 i  oceny odbudowywania 
siły ekonomicznej MSP po kryzysie 
ujawniły się dwie grupy krajów: o jed-
noczesnym wzroście wartości dodanej 
i stopy zatrudnienia oraz odwrotnie 
o spadku wartości dodanej i spadku 
stopy zatrudnienia. Te pierwsze to ta-
kie kraje jak Niemcy, francja, wielka 
Brytania, Szwecja, te drugie to wło-
chy, Hiszpania, pozostałe kraje połu-
dnia i Polska. Na pytanie: dlaczego, 
wiele badań, a także obserwacja ży-
cia gospodarczego podsuwa kierun-
kowe odpowiedzi. I nie jest to poziom 
przedsiębiorczości ani dostęp do źró-
deł finansowania. [Komisja Europej-
ska, European SME saccording to 
Annual Report on European SMEs 
2014/2015].

Autorka jest ekspertem  
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

Spółka wielkość przychodów 
po i półroczu 
2016 r. (tyS.)

wielkość przychodów 
po i półroczu 
2015 r. (tyS.)

1 POLSKI HOLDING 
NIERUCHOMOŚCI

88 600 73 000

2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO PEPEES 

86 495 69 827

3 AAT HOLDING 85 320 77 999

4 INPRO 80 849 79 897

5 TUW SKOK 80 070 90 436

6 PROCHEM 79 728 84 314

7 ATM GRUPA 77 156 74 347

8 INDATA 76 499 31 958

9 PRZETWÓRSTWO TWORZYW 
SZTUCZNYCH PLAST-BOX 

76 351 73 184

10 NORTH COAST 75 389 75 732

11 TRANS POLONIA 73 400 27 938

12 SUWARY 72 632 47 648

13 P.A. NOVA 71 855 75 636

14 LOKUM DEWELOPER 70 960 39 548

15 BYTOM 70 871 59 646

16 ODLEWNIE POLSKIE 69 938 70 040

17 KORPORACJA 
BUDOWLANA "DOM" 

68 985 58 452

18 SOLAR COMPANY 68 655 68 783

19 GK ATREM 67 249 47 326

20 POLSKI BANK KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH 

64 625 48 754

21 SEKO 63 890 61 629

22 KCI 62 030 56 827

23 PRZEDSIĘBIORSTWO 
MODERNIZACJI URZĄDZEŃ 
ENERGETYCZNYCH REMAK 

61 965 47 991

24 TUW POLSKI ZAKŁAD 
UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

61 685 bd

25 CFI HOLDING 61 393 45 341

26 RELPOL 61 236 57 865

27 TU INTER POLSKA 60 911 61 592

28 UNIQA TUNŻ 60 315 82 777

29 MAKARONY POLSKIE 59 068 63 678

30 ARCHICOM 57 010 51 022

31 HERKULES 56 195 64 104

32 GK KINO POLSKA 56 133 52 864

33 MAGELLAN 54 900 56 711

34 PROTEKTOR 54 643 53 831

35 DROZAPOL-PROFIL 53 089 76 998

36 MEDICALGORITHMICS 52 822 23 241

37 MOSTOSTAL PŁOCK 50 441 45 325

38 ERG 49 935 42 673

39 FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET 49 846 39 451

40 ZPC OTMUCHÓW 48 520 44 105

41 P.R.E.S.C.O. GROUP 48 240 17 670

42 PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI 
SIŁOWEJ 'HYDROTOR' 

47 576 47 411

43 I2 DEVELOPMENT 47 189 26 121

44 EUROPEJSKIE CENTRUM 
ODSZKODOWAŃ

46 800 44 735

45 GK IMMOBILE 46 792 45 586

46 NOVITA 46 082 39 632

47 APLISENS 45 982 42 918

48 ZAKŁADY URZĄDZEŃ 
KOMPUTEROWYCH ELZAB 

45 873 66 726

49 POLMED 45 390 33 952

50 GEKOPLAST 44 791 39 689

Ranking 150 fiRM z SektoRa MSP

Tempo rozwoju rynku MSP 

tradycyjnie już przedstawiamy Państwu 
ranking 150 najprężniejszych małych 
i średnich przedsiębiorstw – Turbiny 
Polskiej Gospodarki. Prezentujemy w nim 
wielkość przychodów po I półroczu 2016 r. 
tych firm, które bez wątpienia doskonale 
radzą sobie w nie najłatwiejszej sytuacji 
rynkowej. To one budują nasz rynek, 
nadają mu kształt, napędzają rozwój. 
Warto śledzić ich poczynania.
Małe i średnie przedsiębiorstwa to prężnie 
rozwijający się sektor, który w bardzo 
dużym stopniu odpowiada za kształtowanie 
się polskiej gospodarki. Firmy prześcigają 
się w dostosowywaniu swoich produktów 
właśnie do tego wymagającego sektora. 

W związku z tym redakcja „Gazety 
Finansowej” przygotowała też dla Państwa 
zestawienie Najlepszych produktów dla 
MSP. Z ogromu nadesłanych zgłoszeń 
wybraliśmy te, które są najbardziej 
interesujące dla firm z sektora MSP. 
Wybraliśmy produkty w 10 branżach: bank, 
faktoring, ubezpieczenia, windykacja, 
leasing, opieka medyczna, oprogramowanie, 
karta paliwowa, transport i flota. W każdej 
z nich wyłoniliśmy po trzy wyrózniające 
się w naszej ocenie produkty. Zapraszam 
Państwa do wnikliwej lektury zestawienia 
oraz zapoznania się z ciekawymi tekstami 
eksperckimi przygotowanymi z myślą o tym 
sektorze.

Szanowni Państwo 
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Łukasz Niemczuk

Czy wynajem długoterminowy jest 
zatem usługą odpowiednią dla sek-
tora MSP? Moim zdaniem zdecydo-
wanie tak. 
Arval, świadcząc usługę wynajmu dłu-
goterminowego pojazdów, zapewnia 
swoim klientom korzyści na trzech 
różnych poziomach. Po pierwsze po-
zwala zaoszczędzić czas, po drugie 

pieniądze, a po trzecie zapewnia im 
bezpieczeństwo związane ze stałością 
kosztów i mobilnością. Korzyści są nie-
bagatelne zwłaszcza dla sektora MSP. 

Czynności administracyjne 
Posiadanie samochodu związane jest 
z koniecznością dokonywania dużej 
liczby czynności administracyjnych. 
Każdy samochód należy wybrać ana-
lizując koszty związane z  zakupem, 
użytkowaniem, bieżącą eksploata-
cją. Następnie takie auto musi zo-
stać zarejestrowane i ubezpieczone. 
Analiza oferty ubezpieczeniowej 
poza faktem, że nie jest prosta, zaj-
muje sporo czasu. W okresie użytko-
wania pojazdu właściciel musi liczyć 
się jeszcze z zakupem opon, serwiso-
waniem, procesem likwidacji szkód, 
organizacją pomocy drogowej, czy 
samochodu zastępczego itd. 

Zaoszczędzony czas
Warto się zastanowić, ile czasu po-
trzeba na realizację wszystkich 
tych czynności. Co można zrobić 
w tym czasie dla swojej firmy, jeżeli 
wszystkich tych obowiązków się po-
zbędziemy? Co w  tym czasie, gdy 
zajmujemy się obsługą swojego sa-
mochodu robi konkurencja, która 
tych czynności się pozbyła? My-

ślę, że zwłaszcza w sektorze małych 
firm, gdzie często to właściciel lub ka-
dra zarządzająca zaangażowana jest 
w realizację wspomnianych czynno-
ści, ten zaoszczędzony czas jest zde-
cydowanie najważniejszy.

Pod ścisłą kontrolą 
W wielu przypadkach w kontaktach 
z partnerami mały przedsiębiorca jest 
traktowany jak konsument. Nie ma 
więc dostępu do programów raba-
towych zarezerwowanych dla rynku 
flotowego. Nie chodzi tu wyłącznie 
o warunki zakupu pojazdu, ale także 
ceny części, usług, opon itd. Współ-
praca z  takim partnerem jak Arval 
pozwala na wykorzystanie siły zaku-
powej dostawcy. Oszczędności biorą 
się nie tylko z  różnicy cen, ale rów-
nież z zakresu wykonanych czynno-
ści serwisowych. Każda interwencja 
dotycząca samochodu klienta Arval, 
jej zasadność, zakres, cena są auto-
ryzowane przez naszego eksperta. 
Taka ścisła kontrola pozwala nam na 
oszczędności, które przekładają się 
na obniżenie kosztów ponoszonych 
przez naszych klientów. 

Nie tylko oszczędności
Skorzystanie z oferty Arval to nie tylko 
oszczędności, ale również pewność 

stałych kosztów oraz mobilności. Sy-
tuacja, w której auto służące do pracy, 
bez którego prowadzenie działalno-
ści jest niemożliwe, trafia do serwisu, 
a koszt jego naprawy sięga kilku lub 
kilkunastu tysięcy złotych, może dla 
wielu małych przedsiębiorców sta-
nowić poważny problem. Współpra-
cując z Arval, klient ma gwarancję, że 
naprawa zostanie wykonana, a samo-
chód opuści warsztat niezwłocznie 
po jej zakończeniu. W międzyczasie 
klient będzie poruszał się samocho-
dem zastępczym, a  jego biznes na 
tym nie ucierpi. 

Atrakcyjne rozwiązania 
nawet dla najmniejszych 
Klient decydujący się na współpracę 
z  Arval, nawet jeżeli jest przedsię-
biorcą wykorzystującym jeden po-
jazd, otrzymuje dostęp do tych 
samych rozwiązań, jakie w  przeko-
naniu wielu są zarezerwowane wy-
łącznie dla korporacji, czy dużych 
flot. W ramach czynszu najmu, poza 
standardowymi usługami takimi jak: 
finansowanie pojazdu, pełna ob-
sługa serwisowa, wymiana i  serwis 
ogumienia, kompleksowe ubezpie-
czenie AC, OC, NNW, assistance, sa-
mochód zastępczy, likwidacja szkód 
komunikacyjnych, klient może sko-

rzystać z  usług dodatkowych, jak: 
programy paliwowe, usługi telema-
tyczne, szkoła bezpiecznej jazdy, 
szkolenia prewencyjne oraz uzy-
skuje dostęp do wszystkich aplikacji 
online oraz aplikacji mobilnych uła-
twiających kontrolowanie swoich 
pojazdów. Biorąc pod uwagę specy-
fikę sektora MSP, Arval uprościł pro-
cedury jednocześnie gwarantując ten 
sam standard obsługi, jak dla klien-
tów korporacyjnych. Przykładem 
może być weryfikacja zdolności kre-
dytowej, która zapewnia klientowi 
decyzję w ciągu kilku godzin od mo-
mentu złożenia wniosku. 
Konkludując, wynajem długoter-
minowy Arval jest zdecydowanie  
usługą dostosowaną do specyfiki 
sektora MSP. 
Poza dostępem do pełnej gamy roz-
wiązań, klient otrzymuje gwarancję 
wysokich standardów obsługi, naj-
większe korzyści z  siły zakupowej 
Arval, dostęp do wiedzy i  ogrom-
nego doświadczenia ekspertów. 
Poza tym redukuje koszty oraz po-
zbywa się ryzyka, co zwłaszcza 
w mniejszych firmach może okazać 
się niezwykle istotne. 

Autor jest managerem ds. rozwiązań dla MŚP  
w Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. 

Reklama

GWArANCjA WySOKiCh STANdArdóW 
Według raportu instytutu 
keralla Research w Polsce 
około 6,6 miliona samocho-
dów używanych jest do ce-
lów służbowych przez firmy 
z sektora MSP. 76,6 proc. tych 
firm posiada floty nieprze-
kraczające 10 samochodów. 
Ciekawy jest fakt, że niemal 
3/4 deklaruje, że zna usługę 
wynajmu długotermino-
wego natomiast niecałe 
12 proc. aktualnie korzysta 
z takich rozwiązań.
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każde przedsiębiorstwo 
poszukuje efektywnych 
sposobów na pozyskanie 
i utrzymanie klientów. 
z biegiem czasu, narzędzia 
skuteczne dotychczas, 
stopniowo przestają działać, 
a ich miejsce zajmują nowe.

Tomasz Hermaniuk

Obecnie marketerzy coraz większą 
uwagę zwracają na możliwości ofero-
wane przez Internet. Mają one szcze-
gólnie istotne znaczenie w  sektorze 
MSP, w  którym firmy nie dyspo-
nują wielkimi budżetami marketin-
gowymi, pozwalającymi na dotarcie 
do szerokiego grona odbiorców przy 
użyciu tradycyjnych mediów. wy-
korzystanie możliwości Internetu, 
a zwłaszcza social media marketingu 
otwiera przed małymi firmami nie-
spotykane dotąd możliwości. 

Możliwości marketingowe 
Użytkownicy Internetu systema-
tycznie rosną w siłę. według danych 
CBOS co najmniej raz w tygodniu 
korzysta z sieci dwie trzecie (64 proc.) 
dorosłych Polaków. Krajowi inter-
nauci spędzają online przeciętnie 
13 godzin tygodniowo. Niemal po-
łowa z nich (29 proc. ogółu doro-
słych) dokonuje zakupów online. 
Liczby te wskazują jednoznacznie, iż 
aktywność marketingowa firm po-
winna przesuwać się w kierunku In-
ternetu. Dzieje się tak już od jakiegoś 
czasu. Budżety marketingowe prze-
noszone są stopniowo do sieci, kosz-
tem mediów tradycyjnych, a jednym 
ze skuteczniejszych sposobów na 
zdobycie klienta i budowanie relacji 
z nim staje się wykorzystanie ogrom-
nego potencjału mediów społeczno-
ściowych. Media społecznościowe 
wkroczyły w nasze życie z wielką siłą. 
Korzystamy z nich na każdym kroku, 
a wielu z nas nie wyobraża sobie po-
rannej kawy bez sprawdzenia, co wy-
darzyło się w życiu naszych bliskich 
i znajomych od ostatniego logowania 
w sieci. Dzięki mediom społeczno-
ściowym ludzie zdobywają informa-
cje i wiedzę o świecie oraz utrzymują 
kontakty z innymi użytkownikami. 
To, co w istotny sposób odróżnia je 
od mediów tradycyjnych, to fakt, 
iż dają praktycznie każdemu możli-
wość opublikowania własnych treści 
bez angażowania znacznych środ-
ków. Popularność portali społecz-
nościowych rośnie. według danych 
CBOS obecność w  przynajmniej 
jednym z  nich deklaruje 66  proc. 
iternautów, co stanowi 42  proc. 
ogółu dorosłych. Regularnie korzy-
sta z nich 82 proc. zarejestrowanych 

osób. Liczba użytkowników samego 
facebooka na świecie szacowana 
jest na 1,65 mld, Twittera na około 
500 mln, a LinkedIn – na 400 mln. 
Jeśli więc firma chce być widoczna 
w sieci, nie może ignorować mediów 
społecznościowych. 

przystosowane do 
użytkownika online
Rozwój mediów społecznościowych 
stwarza firmom z sektora MSP nie-
spotykane dotąd możliwości dotarcia 
do potencjalnych klientów w ideal-
nym miejscu i czasie z ofertą dosto-
sowaną do ich potrzeb. Aktywność 
marketingowa w  social media po-
lega przede wszystkim na budowa-
niu świadomości marki i  zaufania 
klientów. Najważniejszą korzyścią jest 
możliwość stworzenia i  budowania 
lojalnej i  zaangażowanej społeczno-
ści użytkowników i fanów produktu 
lub marki. Obecność firmy w social 
media pozwala na bezpośrednią inte-
rakcję z klientami, umożliwia łatwy 
i szybki kontakt, prowadzenie dialogu 
lub szerszej dyskusji. Należy przy tym 
zadbać o to, aby reakcje firmy były 
szybkie i konkretne, gdyż internauci 

są z natury klientami nielubiącymi 
czekać. Użytkownicy mogą wyrażać 
swoje opinie, sugerować rozwiąza-
nia, proponować nowości lub kie-
runki ewolucji produktów lub usług. 
To sprawia, że firma może na bieżąco 
śledzić potrzeby i oczekiwania, a po-
przez wsłuchiwanie się w głosy klien-
tów, skuteczniej rozwijać swoją ofertę. 
fakt, że media społecznościowe po-
zwalają na szybkie dotarcie z odpo-
wiednimi treściami do odbiorców 
nie oznacza, że przekaz powinien 
ograniczać się jedynie do prezentacji 
oferty firmy. Użytkownicy cenią so-
bie również dodatkową wiedzę, która 
może być dla nich użyteczna, lu-
bią praktyczne porady. warto też za-
dbać o przedstawienie ludzkiej twarzy 
własnego biznesu, prezentując mate-
riały z życia firmy lub branży. Spe-
cyfiką mediów społecznościowych 
jest również fakt, iż atrakcyjne treści 
są chętnie udostępniane przez użyt-
kowników. Pozwala to na zastosowa-
nie technik viral marketingu, które 
sprawią, że nasi fani będą przeka-
zywać informacje innym użytkow-

nikom. Jest to zupełnie darmowa 
forma promocji, której skuteczność 
jest o wiele większa niż przekazu od-
płatnego, gdyż jako treści pochodzące 
od innych użytkowników, są częściej 
otwierane i bardziej wiarygodne. 

Tanio i dobrze
Rezultaty działań marketingo-
wych prowadzonych w  social me-
dia stają się coraz bardziej wymierne. 
w przeciwieństwie do mediów tra-
dycyjnych, przy użyciu ogólnie do-
stępnych narzędzi analitycznych, 
można z łatwością obserwować rezul-
taty działań marketingowych wyra-
żone konkretnymi liczbami. Analiza 
statystyk umożliwia optymalizację 
działań marketingowych, dopasowa-
nie ich do wybranej grupy docelowej 
i jej potrzeb. wykorzystanie narzędzi 
social media pozwala na skuteczniej-
szą segmentację rynku oraz dotar-
cie do ściśle zdefiniowanego rodzaju 
odbiorcy. Można z niespotykaną do-
tąd precyzją docierać do specyficznie 
wytypowanego rodzaju odbiorcy. 
Dzięki informacjom gromadzonym 
przez portale internetowe, można 
przy tworzeniu kampanii reklamo-

wej w  sieci zdefiniować profil od-
biorcy, do którego dotrze przekaz. 
Dzięki takim rozwiązaniom moż-
liwe jest efektywniejsze wykorzysta-
nie budżetu marketingowego oraz 
dotarcie do potencjalnego klienta 
z  treściami, których on sam chce 
i potrzebuje. Samo założenie profilu 
w social media nie jest skompliko-
waną operacją. Jednak właściwe pro-
wadzenie takiego konta nie jest już 
takie proste i wymaga pewnej wie-
dzy, zaangażowania i kreatywności. 
Niektóre firmy zlecają prowadzenie 
swoich profili w social media wyspe-
cjalizowanym agencjom. Media spo-
łecznościowe stanowią wartościowe 
narzędzie marketingowe, którego 
odpowiednie wykorzystanie umożli-
wia firmom z sektora MSP budowa-
nie trwałych i wartościowych relacji 
z  klientami oraz skuteczne budo-
wanie marki. wymaga jednak spo-
rej wiedzy, dużego zaangażowania 
i kreatywności.

Autor jest adiunktem w Katedrze Marketingu 
i Przedsiębiorczości Uniwersytet Rzeszowski, 

właścicielem Nextep – business solutions

Spółka wielkość przychodów 
po i półroczu 
2016 r. (tyS.)

wielkość przychodów 
po i półroczu 
2015 r. (tyS.)

51 TUW- CUPRUM 44 782 42 461

52 APLITT 44 327 51 103

53 PZ CORMAY 44 096 21 332

54 TALEX 43 531 46 250

55 MLP GROUP 43 420 54 153

56 T.U.W. POCZTOWE 43 163 38 267

57 QUERCUS TFI 43 030 41 036

58 K2 INTERNET 40 679 39 867

59 SONEL 39 773 43 779

60 RANK PROGRESS 39 161 37 084

61 SCO-PAK 38 664 26 953

62 IPOPEMA SECURITIES 38 510 45 903

63 MNI 37 289 82 378

64 LARK.PL 37 257 48 144

65 CZERWONA TOREBKA 36 223 38 478

66 KRYNICKI RECYKLING 35 137 34 585

67 AILLERON 34 464 32 353

68 LARQ 34 163 21 328

69 OPTEAM 33 889 32 350

70 PPH KOMPAP 32 368 29 964

71 M. W. TRADE 31 737 36 693

72 PATENTUS 31 548 30 087

73 CONCORDIA CAPITAL 30 760 29 179

74 JHM DEVELOPMENT 30 066 39 535

75 SIGNAL IDUNA POLSKA TU 30 008 25 990

76 POLCOLORIT 29 838 25 724

77 MEDIACAP 28 671 29 078

78 PRÓCHNIK 27 836 19 825

79 SANWIL HOLDING 27 783 28 728

80 MEX POLSKA 27 472 24 227

81 PMPG POLSKIE MEDIA 26 760 25 756

82 TU SKOK ŻYCIE 25 370 32 225

83 MO-BRUK 24 328 18 862

84 APS ENERGIA 24 110 36 200

85 LABO PRINT 24 075 17 680

86 ZAKŁADY URZĄDZEŃ 
KOTŁOWYCH  
"STĄPORKÓW"

23 980 29 662

87 PROCAD 23 604 27 920

88 ED INVEST 22 848 21 441

89 PRIVATE EQUITY  
MANAGERS

22 680 57 226

90 SELVITA 22 664 17 244

91 MASTER PHARM 22 522 18 961

92 SIGNAL IDUNA ŻYCIE  
POLSKA TU

22 051 31 845

93 IMS 20 815 18 114

94 KORPORACJA 
GOSPODARCZA EFEKT 

20 658 18 762

95 MOJ 20 547 33 249

96 SYNEKTIK 20 512 17 049

97 MEGARON 20 331 22 265

98 KUKE 20 155 20 454

99 ZAKŁADY AUTOMATYKI  
POLNA

18 018 16 639

100 PRIMA MODA 17 941 20 510

Narzędzie główNe  
– social media

Ranking 150 fiRM z SektoRa MSP
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Mariusz Wichtowski

Chodzi bowiem przede wszystkim 
o zabezpieczenie interesów finanso-
wych przedsiębiorcy i ochronę jego 
majątku. Z jednej strony posiadanie 
OC pozwoli na uniknięcie potencjal-
nej powszechnej sankcji karnej za jego 
brak. Dużo ważniejsze jest jednak wy-
eliminowanie zagrożenia roszczeniem 
o zwrot wypłaconego przez Ufg lub 
PBUK świadczenia odszkodowaw-
czego, poszkodowanym w  ewentu-
alnym wypadku. Jeśli przedsiębiorca 
nie ubezpieczył pojazdu, będzie mu-
siał zwrócić wszystkie koszty. wy-

sokość tych kwot często decyduje 
o przetrwaniu jego firmy.

ubezpieczyć pojazd i pracownika
Praktyka pokazuje, iż roszczenia re-
gresowe z tego tytułu nierzadko się-
gają kilku milionów złotych.
w  przypadku firm, których istot-
nym elementem działalności jest za-
chowanie mobilności, należy też 
bardzo poważnie rozważyć zawarcie 
ubezpieczenia autocasco posiadanej 
floty pojazdów. O ile w przypadku 
pojazdów osobowych, ewentualne 
koszty naprawy są zazwyczaj na da-
jącym się przewidzieć poziomie, 
o tyle w przypadku pojazdów służą-
cych do przewozu osób, transportu 
towarów lub pojazdów specjalistycz-
nych, koszty naprawy, jak i  koszty 
ewentualnego holowania itp., stano-
wić mogą ogromny ciężar finansowy. 
warto przy tym wziąć pod uwagę 
ograniczenia związane z zaksięgowa-

niem wydatków w koszty działalno-
ści w przypadku braku ubezpieczenia 
AC. Nie bez znaczenia jest także pod-
stawowe zabezpieczenie interesów 
kierujących pojazdami firmowymi. 
Uczestnicząc w kolizjach drogowych 
mogą być narażeni na doznanie ob-
rażeń ciała i związaną z tym czasową 
niedyspozycję. 

pozytywny wpływ na 
postawę pracownika 
Zawarcie ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków –  czę-
sto oferowanego komplementarnie 
do ubezpieczeń OC i AC – gwaran-

tującego wypłatę świadczeń z tytułu 
zdrowotnych konsekwencji wy-
padku, może pozytywnie wpłynąć 
na postawę pracownika. Pamiętać 
też należy, że do zdarzeń drogowych 
może dojść poza granicami kraju. 
w  ramach Europejskiego Obszaru 
gospodarczego istnieje możliwość 
skorzystania z  powszechnej służby 
zdrowia, pod warunkiem posiadania 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
Zdrowotnego (EKUZ). Jednak nie 
obejmuje ona kosztów związanych 
z  transportem poszkodowanego do 
kraju, podróży najbliższych itd. Tego 
rodzaju ryzyka można zabezpieczyć 

zawierając ubezpieczenia kosztów le-
czenia i Nw w czasie podróży zagra-
nicznej. w  interesie przedsiębiorcy 
leży przeanalizowanie jego potrzeb 
w  zakresie stabilności finansowej 
i personalnej firmy. Uwzględnić on 
powinien nie tylko skutki bezpośred-
nio związane z ewentualnym wypad-
kiem, ale także ich potencjalny wpływ 
na przyszłość przedsiębiorstwa. Zna-
jąc w pełni swoje potrzeby łatwiej jest 
przystąpić do negocjacji zakresu ry-
zyka ujętego w pakiecie. wpłynie to 
oczywiście znacząco na jego cenę. 

Autor jest prezesem zarządu  
Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Reklama

Bezpieczny na drodze 
Potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące 
ubezpieczeń komunikacyjnych znacząco różnią się od 
preferencji klienta indywidualnego. zabezpieczenie 
interesów MSP w zakresie tego typu polis wiąże się nie 
tylko z wypełnieniem obowiązku ustawowego co do 
posiadania oC.
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Spółka wielkość przychodów 
po i półroczu 
2016 r. (tyS.)

wielkość przychodów 
po i półroczu 
2015 r. (tyS.)

101 MIRACULUM 17 823 14 165

102 SIMPLE 17 322 24 787

103 TU ZDROWIE S.A. 16 149 11 413

104 LSI SOFTWARE 15 675 14 297

105 ENERGOAPARATURA 15 031 12 532

106 TRITON DEVELOPMENT 14 751 18 269

107 MEDIATEL 13 873 36 917

108 SUNEX 13 699 14 330

109 FAST FINANCE 13 164 13 950

110 QUANTUM SOFTWARE 12 789 12 056

111 EKO EXPORT 12 285 11 826

112 CAPITAL PARTNERS 11 974 22 670

113 MUZA 11 882 12 135

114 POCZTOWE TUNŻ 11 721 428

115 CI GAMES 11 518 7 457

116 HYPERION 11 192 5 052

117 IZOLACJA-JAROCIN 10 461 9 301

118 TERMO-REX 10 396 9 015

119 MACIF ŻYCIE TUW 9 923 8 236

120 HUBSTYLE 9 726 5 626

121 ABADON REAL ESTATE 9 065 13 221

122 TUW REJENT-LIFE 8 330 7 795

123 D.A.S. TU OCHRONY  
PRAWNEJ 

7 858 8 712

124 INC 6 343 9 822

125 ORION INVESTMENT 6 254 10 399

126 POWER MEDIA 5 991 5 165

127 BBI DEVELOPMENT 5 981 32 975

128 INVISTA 5 958 647

129 CREDIT AGRICOLE TU 5 834 1 948

130 TU INTER-ŻYCIE  
POLSKA 

5 613 5 129

131 PBS FINANSE 5 101 4 950

132 CALATRAVA CAPITAL 3 133 296

133 SKYLINE INVESTMENT 3 045 2 952

134 RUBICON PARTNERS 2 892 1 239

135 ATLANTIS 2 390 1 202

136 ADIUVO INVESTMENTS 2 296 952

137 ELKOP 2 162 2 162

138 IBSM 1 526 1 697

139 FINANCIAL ASSETS 
MANAGEMENT GROUP 

898 698

140 DGA 712 4 771

141 INVESTMENT FRIENDS  
CAPITAL

705 426

142 GRAVITON CAPITAL 696 935

143 INDYGOTECH MINERALS 640 807

144 SKOTAN 640 87

145 CLEAN&CARBON ENERGY 539 545

146 IMPERA CAPITAL 399 603

147 TUW MEDICUM 158 bd

148 PLATYNOWE INWESTYCJE 140 2 515

149 IQ PARTNERS 88 11 212

150 PARTNER TUIR 75 806

Marta Szafarowska

Umowa leasingu zakłada, że przed-
siębiorca (finansujący) nabędzie śro-
dek trwały, by oddać go do używania 
lub używania i pobierania pożytków 
korzystającemu w  zamian za usta-
lone wynagrodzenie, należne zazwy-
czaj w miesięcznych ratach. Skutki 
podatkowe umowy leasingu kształ-
tują się różnie w zależności od tego, 
która strona umowy dokonuje, 
dla celów podatkowych, odpisów 
amortyzacyjnych. 

podatki leasingowe
w przypadku podatkowego leasingu 
operacyjnego opłaty leasingowe sta-
nowią przychód finansującego i koszt 
uzyskania przychodu korzystającego, 
jeśli umowa leasingu została zawarta 
na okres odpowiadający co najmniej 
40 proc. okresu normatywnej amor-
tyzacji. Normatywny okres amorty-
zacji to czas, w trakcie którego środek 
trwały ulega pełnej amortyzacji po-
datkowej z  zastosowaniem standar-
dowych stawek amortyzacyjnych. 
w przypadku, przykładowo, samo-
chodów osobowych czas ten wynosi 
5 lat, co oznacza, że umowa leasingu 
operacyjnego musi być zawarta na 
okres co najmniej 2 lat. Oprócz mi-
nimalnego okresu trwania, umowa 
leasingu operacyjnego musi również 
przewidywać spłatę wartości począt-
kowej środka trwałego. fakt, iż opłaty 
ponoszone przez korzystającego 
w związku z zawarciem, jak i w trak-
cie trwania umowy leasingu stanowią 
jego koszt podatkowy w chwili ich 
poniesienia, decyduje o atrakcyjno-
ści tej formy finansowania inwestycji. 
Po pierwsze bowiem, kosztem ta-
kim – zaliczanym do kosztów podat-
kowych – jest opłata wstępna (bądź 
czynsz inicjalny), należna na rzecz fi-
nansującego w związku z zawarciem 
umowy leasingu. Opłata ta kształtuje 
się na różnym poziomie, od 0 proc. 
do 40  proc. wartości początkowej 
przedmiotu umowy. 

Wydatek rozłożony w czasie 
Przyjmując opłatę wstępną na po-
ziomie np. 30 proc. korzystający jest 
uprawniony, by zaliczyć płatność 
z tego tytułu jednorazowo do kosz-
tów uzyskania przychodu – finansu-

jąc zakup np. pojazdu kredytem lub 
z własnych środków, na zaliczenie tej 
kwoty do kosztów podatkowych po-
trzebowałby natomiast 1,5 roku. Po-
nadto, im wyższa opłata wstępna, 
tym korzystniejsze powinny być wa-
runki samego finansowania w trakcie 
trwania umowy leasingu – finansu-
jący ponosi bowiem mniejsze ryzyko 
związane z transakcją. Po drugie, kosz-
tem podatkowym korzystającego są 
również miesięczne raty leasingowe. 
Jeśli umowa leasingu samochodu 
osobowego trwa np. 36 miesięcy, 
zaś suma rat leasingowych i  opłaty 
wstępnej stanowi 95 proc. wartości 
początkowej samochodu, korzysta-
jący w ciągu tych 36 miesięcy może 
zaliczyć do kosztów podatkowych 
prawie całą wartość pojazdu. Tym-
czasem przy tradycyjnym zakupie 

potrzebowałby na to 5 lat. Co rów-
nie istotne – w przypadku leasingu 
operacyjnego, traktowanego na po-
trzeby podatku VAT jako świadcze-
nie usług – podatek VAT naliczany 
jest od każdej raty leasingowej, co po-
zwala korzystającemu rozłożyć w cza-
sie związane z tym wydatki, w tym 
także koszt podatku, który nie pod-
lega odliczeniu (np. w przypadku sa-
mochodów osobowych). Powyższych 
korzyści nie osiąga się już w razie wy-
boru podatkowego leasingu finanso-
wego – jego skutki w zakresie i VAT, 
i podatków dochodowych, są iden-
tyczne jak w  przypadku nabycia 
środka trwałego. 

leasing – dlaczego się opłaca?
Leasing operacyjny jest szczególnie 
popularny wśród osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodar-
czą. Stwarza on bowiem wymierne 
korzyści również po jego zakończe-
niu. Jeśli osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą wykupi sa-
mochód osobowy od leasingodawcy 
np. po upływie 36 miesięcy trwania 
umowy leasingu, za 5 proc. początko-
wej wartości, lecz nie zaalokuje tego 
pojazdu do działalności gospodar-
czej, może następnie dokonać sprze-
daży tego pojazdu bez konieczności 
zapłaty podatku VAT czy PIT. wy-
nika to z faktu, że nie przeznaczając 
samochodu do celów działalności go-
spodarczej, a więc nie wprowadzając 
go do ewidencji środków trwałych, 
nie odliczając podatku VAT od wy-
kupu, ani też nie zaliczając wydatków 
związanych z dalszym użytkowaniem 
tego pojazdu do kosztów uzyskania 
przychodów, podatnik daje wyraz za-
liczeniu go do swojego majątku pry-
watnego. Sprzedaż takiego majątku, 
w przypadku rzeczy ruchomych, po 
upływie 6 miesięcy od zakupu, nie 
podlega już opodatkowaniu PIT. 
Analogicznie, sprzedaż składnika ma-
jątku prywatnego, od którego podat-
nik nie odliczył naliczonego podatku 
VAT (w związku z brakiem wykorzy-
stywania go do celów działalności), 
nie podlega opodatkowaniu podat-
kiem VAT. 

narzędzie służące finansowaniu
Oprócz oczywistych korzyści z jakimi 
wiąże się leasing, nie należy jednak za-
pominać o roli, jaką on pełni – jest 
narzędziem służącym finansowaniu 
nabycia środków trwałych. Konse-
kwentnie, tak jak w przypadku po-
życzki, jeśli środek trwały ulegnie 
zniszczeniu lub zostanie ukradziony, 
korzystający nadal jest zobowią-
zany do spłaty pozostałej kwoty ka-
pitału na rzecz leasingodawcy. Stąd 
zarówno dla leasingodawcy, jak i le-
asingobiorcy kluczową rolę pełni 
ubezpieczenie przedmiotu umowy 
leasingu – to dzięki wypłacie odszko-
dowania przez zakład ubezpieczeń le-
asingobiorca może zostać uwolniony 
od obowiązku spłaty przyszłych rat, 
tak długo jak wypłacone przez ubez-
pieczyciela odszkodowanie pokrywa 
pozostałą do spłaty kwotę kapitału. 
Z uwagi na elastyczność w zakresie 
kształtowania podstawowych elemen-
tów umowy leasingu (opłaty wstęp-
nej, wysokości rat, okresu trwania 
i ceny wykupu), podatnik ma moż-
liwość dostosowania tego produktu 
do swoich aktualnych potrzeb, tak 
biznesowych, jak i  czysto podatko-
wych. Co więcej, sam produkt może 
ulegać zmianie w zależności od bie-
żących potrzeb korzystającego – w ra-
zie zmiany warunków biznesowych, 
podatnik może w drodze aneksu do 
umowy leasingu zmienić jego para-
metry na przyszłość.

Autorka jest partnerem w kancelarii MDDP 
Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz 

ekspertem podatkowym Związku Polskiego Leasingu

Finansowanie  za pomocą leasingu
Leasing stanowi obecnie wśród przedsiębiorców bardzo 
popularne źródło finansowania zakupu samochodów, maszyn 
i urządzeń, przy czym jest on coraz częściej wykorzystywany 
również jako źródło kapitału jako tzw. leasing zwrotny, 
w ramach którego przedsiębiorca odsprzedaje swój środek 
trwały na rzecz leasingodawcy biorąc go jednocześnie do 
używania na podstawie umowy leasingu. 

Z uwagi na elastyczność 
w zakresie kształtowania 

podstawowych ele-
mentów umowy leasin-

gu (opłaty wstępnej, 
wysokości rat, okresu 

trwania i ceny wykupu), 
podatnik ma możli-

wość dostosowania tego 
produktu do swoich 

aktualnych potrzeb, tak 
biznesowych, jak i czy-

sto podatkowych.
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jacek Rusek 

pierwsze wrażenie może być wła-
śnie takie, jednak już samo zde-
finiowanie drugiej strony relacji 
jako „partnera” legitymizuje odpo-

wiedź, która brzmi, lub co najmniej 
powinna brzmieć „TAK”. rynek fi-
nansowy na przestrzeni ostat-
nich lat staje się coraz bardziej 
jednorodny produktowo, proce-
sowo, technologicznie. Ceny, tak 
bardzo istotne w świecie redukcji 
kosztów, maksymalizacji zysków, 
poprawy wskaźników efektyw-
nościowych, są na bardzo zbliżo-
nych i  co istotne dla segmentu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
stosunkowo niskich poziomach. 
Niewątpliwie pomagają w tym re-
kordowo niskie stopy procentowe, 
stanowiące stawki bazowe final-
nego oprocentowania, dla głów-
nej pary walutowej PLN/EUr. 

Podstawa świadomego wyboru 
Co w  takim razie powinno być 
podstawą świadomego wyboru, 
takiego, a nie innego partnera biz-
nesowego, który powinien wspie-
rać bezpieczeństwo finansowe 
firmy? Kluczowe okazują się kom-
petencje, doświadczenie, elastycz-
ność, wychodzenie naprzeciw 
oczekiwaniom drugiej strony. 
Przekładając to na świat finansów-
-leasingu to bycie z klientem pod-
czas finasowania prostego aktywa 
(np. samochody, ciągniki, naczepy), 
ale przede wszystkim wtedy, kiedy 
transakcja jest niestandardowa 
w  odniesieniu do środka trwa-
łego (np. linie produkcyjne, tabor 
kolejowy, specjalistyczny sprzęt), 
struktury finansowania, czy złożo-
ności wielu elementów związanych 
z bezpiecznym jej przeprowadze-
niem np. w  oparciu o  produkty 
wspomagające, oferowane przez 
jednego, dedykowanego doradcę 
klienta (gwarancje, akredytywy, 
zabezpieczenie stopy procento-

wej czy korzystnego kursu waluty). 
Oczywiście istotna jest specjaliza-
cja, ale również doświadczenie 
leasingodawcy czerpane z  jego 
obecności na wielu rynkach mię-
dzynarodowych –  know-how 
Grupy. 

Kompleksowość rozwiązań 
Schodząc do poziomu transak-
cji, kluczowa jest kompleksowość 
rozwiązań leasingowych – w spe-
cyfice leasingu operacyjnego lub 
finansowego, zarówno ruchomo-
ści, jak i  nieruchomości, leasingu 
zwrotnego jako możliwości refi-
nansowania poniesionych kosztów 
w związku z zakupem aktywa, czy 
też pożyczki leasingowej podczas 
korzystania ze wsparcia unijnego. 
jeżeli do powyższego dodamy 
dużą elastyczność leasingodawcy 
co do struktury transakcji oraz har-
monogramu spłat, który powinien 
uwzględniać sezonowość i specy-
fikę działalności klienta pojawia się 
nam „partner modelowy”. Skoro 

wiemy już, komu chcemy powie-
rzyć nasze plany i marzenia bizne-
sowe, te średnio i długookresowe, 
pozostaje kwestia formy finan-
sowania, ale tutaj sprawa wydaje 
się dosyć prosta. jeżeli, na choćby 
jedno z niżej wymienionych pytań, 
odpowiemy „TAK”, leasing staje się 
optymalnym wyborem.
• Planuję inwestycje w środki trwałe 
bez skomplikowanej dokumentacji 
niezbędnej do typowego kredytu 
inwestycyjnego (prognozy finan-
sowe, business plan)? 
• Szukam finansowania aktywów 
z niskim wkładem własnym lub cał-
kowicie bez angażowania własnych 
środków? 
• Chcę uwolnić środki finansowe za-
mrożone w aktywach?
• Chcę płacić niższy podatek?
W gąszczu ofert, propozycji i partne-
rów, życzę Przedsiębiorstwom tylko 
świadomych decyzji i  właściwych 
wyborów.

Autor jest dyrektorem linii leasingu SME  
w BNP Paribas Leasing Solutions

LEASiNG OPTyMALNyM WyBOrEM
zaufanie, wsparcie, rada, bezpieczeństwo, partnerstwo 
w dobrych, ale przede wszystkim tych trudnych 
sprawach, bycie na dobre i na złe, to tylko część wartości, 
które cenimy w relacjach międzyludzkich, a przede 
wszystkim wśród przyjaciół i bliskich nam osób. Czy 
podobne oczekiwania możemy mieć w odniesieniu 
do partnerów biznesowych? Czy nie jest to utopią, 
w momencie kiedy zaczynamy mówić o finansach? 

Andrzej Sugajski

jak się rozsądnie zadłużyć
Biorąc pod uwagę dostępność in-
strumentów finansowych, leasing 
może się okazać jedyną szansą na 
sfinansowanie środków trwałych 
dla tzw. młodych przedsiębiorców 
(czyli takich, którzy dopiero roz-
poczęli swoją działalność). Banki 
zazwyczaj wymagają, aby działal-
ność była prowadzona od co naj-
mniej 12 miesięcy. Banki wymagają 
przedstawienia wielu dokumentów, 
w tym potwierdzających brak zale-
głości podatkowych, brak zaległo-
ści w  opłacaniu składek na ZUS, 
a  także dokumentów dotyczących 
przychodów przedsiębiorcy w ubie-
głych okresach. Dla firmy leasingo-
wej przedmioty charakteryzujące się 
dużą płynnością w  obrocie (takie 
jak samochody, środki transportu 
czy maszyny), są dobrym zabezpie-
czeniem transakcji, ograniczając za-
kres oczekiwanych dodatkowych 
gwarancji. w  odniesieniu do wy-
mienionych przedmiotów łatwo 
zbywalnych, w leasingu stosowane 
są również uproszczone procedury, 

polegające na zmniejszeniu liczby 
i zakresu oczekiwanych dokumen-
tów, jak również skracające czas na 
podjęcie decyzji o zawarciu umowy. 
Z tego względu starając się o leasing 
możemy liczyć na otrzymanie decy-
zji kredytowej praktycznie od ręki, 
podczas gdy oczekiwanie na decyzję 
kredytową banku jest dłuższe. Jest 
to związane z bardziej szczegółową 
weryfikacją opierającą się na wymo-
gach ryzyka. 

leasing operacyjny a finansowy
funkcjonujący podział na leasing 
operacyjny oraz finansowy (kapita-
łowy) wynika z faktu, która strona 
umowy jest uprawniona do doko-
nywania odpisów amortyzacyjnych 
od przedmiotu leasingu. w sytuacji 
gdy uprawnionym do dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych od przed-
miotu umowy będzie finansujący, 
transakcja będzie miała charakter le-
asingu operacyjnego, natomiast jeśli 
uprawnionym do dokonywania od-
pisów amortyzacyjnych będzie ko-
rzystający, transakcja będzie miała 
charakter leasingu finansowego. 
Dzięki temu, że firma leasingowa 
zachowuje prawo własności przed-
miotu leasingu przez cały okres jego 
użytkowania, korzystający może 
szybciej zamortyzować przedmiot 
inwestycji, może także zaoszczędzić 
na podatkach, dostosowując po-
ziom kosztów, wynikających ze spła-
canych rat kapitałowo-odsetkowych 

do spodziewanych przychodów. 
w przypadku kredytu: własność jest 
po stronie kredytobiorcy, co może 
być istotnym argumentem dla klien-
tów bardziej ceniących „posiadanie” 
od „używania”. Leasing operacyjny 
nie obciąża zdolności kredytowej 
firmy i nie jest widoczny w bilansie 
spółki, przez co wpływa na poprawę 
wskaźników finansowych firm. Le-
asing operacyjny pozwala także na 
obniżenie podstawy opodatkowania 

na potrzeby podatku dochodowego 
o pełną wysokość rat leasingowych 
(zatem zarówno kapitał, jak i  od-
setki), które są zaliczane do kosztów 
uzyskania przychodu. Podobne ko-
rzyści nie odnoszą się do kredytu.

Zalety leasingu
Klient może dostosować strukturę 
rat leasingowych do indywidual-
nych potrzeb, w tym przez ustale-
nie poziomu wartości początkowego 

zaangażowania, ceny wykupu i po-
szczególnych rat. w  leasingu ist-
nieje również możliwość ustalenia 
poszczególnych rat na zróżnicowa-
nym poziomie, co jest wartością 
dodaną w przypadku „sezonowych” 
branż. Elastyczność umów leasin-
gowych przejawia się również w ła-
twości przeniesienia wszelkich praw 
i obowiązków z nich wynikających 
na inny podmiot (innego przedsię-
biorcę), czyli dokonania tzw. cesji 
umowy leasingu. Rozwiązanie jest 
stosowane przez klientów, którzy 
nie są w  stanie spłacać należności 
na rzecz firmy leasingowej, względ-
nie np. chcą pozbyć się starzejącego 
się technologicznie sprzętu, czy „wy-
mienić” pojazd na nowszy model. 
Podobne rozwiązanie nie funkcjo-
nuje w odniesieniu do umowy kre-
dytowej. Korzystający ma nie tylko 
dostęp do tanich źródeł finanso-
wania (firmy leasingowe finansują 
się praktycznie z tych samych źró-
deł co banki), ale także mają możli-
wość uzyskania lepszych warunków 
zakupu i użytkowania (ubezpiecze-
nie, serwis, usługi dodatkowe) niż 
przy skorzystaniu z kredytu lub za-
kupu ze środków własnych. wy-
nika to z faktu, że firma leasingowa, 
dysponując bogatym i wieloletnim 
doświadczeniem na rynku dóbr in-
westycyjnych, ma możliwość wy-
negocjowania korzystniejszych cen 
nabycia środków trwałych oraz cen 
wszelkich usług związanych z ich ob-
sługą i serwisem. Poziom osiąganych 
rabatów może kształtować się na po-
ziomie od kilku do nawet 30 proc. 
od ceny katalogowej – w przypadku 
większych zamówień.

Autor jest dyrektorem generalnym  
Związku Polskiego Leasingu

leasingować czy kredytować?
Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw inwestycje finansują najczęściej przy 
wykorzystaniu środków własnych. Wśród zewnętrznych 
instrumentów najbardziej popularne są kredyt bankowy oraz 
leasing, które poddajemy analizie, starając się odpowiedzieć 
na pytanie czym różnią się te dwa instrumenty finansowe. 
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Spółka wielkość 
przychodów 
po i półroczu 
2016 r. (tyS.)

wielkość 
przychodów 
po i półroczu 
2015 r. (tyS.)

zmiana 
proc.

1 POCZTOWE TUNŻ 11 721 428 2 636,99

2 CALATRAVA CAPITAL 3 133 296 958,45

3 INVISTA 5 958 647 820,87

4 SKOTAN 640 87 635,63

5 CREDIT AGRICOLE TU 5 834 1 948 199,49

6 P.R.E.S.C.O. GROUP 48 240 17 670 173,01

7 TRANS POLONIA 73 400 27 938 162,72

8 ADIUVO INVESTMENTS 2 296 952 141,18

9 INDATA 76 499 31 958 139,37

10 RUBICON PARTNERS 2 892 1 239 133,41

11 MEDICALGORITHMICS 52 822 23 241 127,28

12 HYPERION 11 192 5 052 121,54

13 PZ CORMAY 44 096 21 332 106,71

14 ATLANTIS 2 390 1 202 98,84

15 I2 DEVELOPMENT 47 189 26 121 80,66

16 LOKUM DEWELOPER 70 960 39 548 79,43

17 HUBSTYLE 9 726 5 626 72,88

18 INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 705 426 65,49

19 LARQ 34 163 21 328 60,18

20 CI GAMES 11 518 7 457 54,46

21 SUWARY 72 632 47 648 52,43

22 SCO-PAK 38 664 26 953 43,45

23 GK ATREM 67 249 47 326 42,10

24 TU ZDROWIE 16 149 11 413 41,50

25 PRÓCHNIK 27 836 19 825 40,41

26 LABO PRINT 24 075 17 680 36,17

27 CFI HOLDING 61 393 45 341 35,40

28 POLMED 45 390 33 952 33,69

29 POLSKI BANK KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH 

64 625 48 754 32,55

30 SELVITA 22 664 17 244 31,43

31 PRZEDSIĘBIORSTWO 
MODERNIZACJI URZĄDZEŃ 
ENERGETYCZNYCH REMAK 

61 965 47 991 29,12

32 MO-BRUK 24 328 18 862 28,98

33 FINANCIAL ASSETS 
MANAGEMENT GROUP 

898 698 28,65

34 FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET 49 846 39 451 26,35

35 MIRACULUM 17 823 14 165 25,82

36 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO PEPEES 

86 495 69 827 23,87

37 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI 88 600 73 000 21,37

38 MACIF ŻYCIE TUW 9 923 8 236 20,49

39 SYNEKTIK 20 512 17 049 20,31

40 ENERGOAPARATURA 15 031 12 532 19,94

41 BYTOM 70 871 59 646 18,82

42 MASTER PHARM 22 522 18 961 18,78

43 KORPORACJA BUDOWLANA "DOM" 68 985 58 452 18,02

44 ERG 49 935 42 673 17,02

45 NOVITA 46 082 39 632 16,27

46 POLCOLORIT 29 838 25 724 15,99

47 POWER MEDIA 5 991 5 165 15,99

48 SIGNAL IDUNA POLSKA TU 30 008 25 990 15,46

49 TERMO-REX 10 396 9 015 15,32

50 IMS 20 815 18 114 14,91

50 najBaRDziej DynaMiCznyCh fiRM z SektoRa MSP

Krzysztof Popiół

Jako przedsiębiorcy i właściciele firm 
w  szczególności musimy zadbać 
o bezpieczeństwo klientów, dane ja-
kie posiadamy, a także o to, aby osoby 
postronne nie miały dostępu do in-
formacji zgromadzonych w  naszej 
bazie. 

Zainwestuj w antywirus
w dobie nowoczesnych technologii 
i  szybkiego ich rozwoju duża część 
spraw związana z prowadzeniem ma-
łej firmy organizowana jest za po-
mocą Internetu i  różnego rodzaju 
systemów komputerowych. Jest to 
duże ułatwienie, które przede wszyst-
kim oszczędza czas, ale niesie także 
za sobą wiele niebezpieczeństw. Na-
leży pamiętać, że informacja to cenna 
rzecz i wiele firm o nią zabiega. Mamy 
w tej chwili swoistą wojnę informa-
cyjną, kto więcej wie, ten więcej za-
robi. Co zrobić, aby ustrzec się przed 
utratą danych i jak się zabezpieczyć? 
Podstawa to oprogramowanie an-
tywirusowe. Jest wiele darmowych 
rozwiązań, ale w wypadku wirusów 
należy pamiętać, że każdego dnia po-
wstaje tysiące nowych, a ich baza musi 
być codziennie aktualizowana. Roz-
wiązania darmowe nie mają tak czę-
stej aktualizacji, a tym wypadku czas 
działa na niekorzyść. Przed zakupem 
należy zastanowić się ile stanowisk bę-

dzie zainstalowanych, warto też zaku-
pić kilka licencji więcej na wypadek 
przyjścia nowych pracowników. 
Trzeba pamiętać o  aktualizowaniu 
systemu operacyjnego, gdzie są od-
najdowane luki w zabezpieczeniach, 
które producent systematycznie na-
prawia. Należy pamiętać, że program 
antywirusowy powinien mieć moduł, 
który wykrywa złośliwe oprogramo-
wanie, ponieważ może ono przesyłać 
dane do osób nieuprawnionych. fir-
mowy sprzęt może stać się swoistym 
zombie, które przesyła informacje 
osobom trzecim bez naszej wiedzy, 
a one mogą posłużyć do preparowa-
nia wiadomości np. z fałszywymi da-
nymi do przelewów. 

odpowiednie hasło
Kolejną ważną rzeczą są kopie za-
pasowe najważniejszych danych 
w  firmie. Najlepiej kiedy są one 
na nośnikach zewnętrznych lub 
w chmurze. Kopię ważnych baz na-
szej firmy należy robić codziennie, 
a tych mniej istotnych raz na tydzień. 
Najlepiej, aby odbywało się to auto-
matycznie za pomocą specjalnych 
programów. Jest wiele darmowych 
rozwiązań lub wbudowanych me-
chanizmów w  systemy operacyjne. 
Bardzo istotną sprawą jest polityka 
haseł. Nie stosujmy krótkich i pro-
stych haseł. Najlepiej unikać w nich: 
imion, nazwy własnej firmy, daty uro-
dzenia, nazw miesięcy. Proste hasła są 
bardzo szybko łamane za pomocą 
programów, które najpierw przeszu-
kują bazę słownikową, więc nie uła-
twiajmy pracy przestępcom. Tworząc 
hasła zastępujmy w nich znaki pol-
skie znakami specjalnymi, należą do 

nich takie symbole jak:! @ # $ proc. 
Dobrym rozwiązaniem jest stworze-
nie zdania złożonego lub nawet hi-
storyjki, której to pierwsze litery słów 
stworzą hasło zastępując przy tym 
niektóre polskie znaki znakami spe-
cjalnymi, liczbami, wielkimi i  ma-
łymi literami. w  przypadku haseł 
błędy ortograficzne mogą wręcz po-
magać. Starajmy się zmieniać te ha-
sła raz na 30 dni lub przynajmniej 
kilka razy w roku. Przeglądając pocztę 
uważajmy na maile, w których ktoś 
przesyła nam załącznik, który jest opi-
sany np. jako regulamin do przeczy-
tania lub różnego rodzaju umowy. 
Załączniki takie często zawierają 
pliki pakietu Office zawierające zło-
śliwe makra, które na komputerze 
instalują oprogramowanie szpiegu-
jące. Nigdy nie uruchamiajmy makr 
w  pakiecie Office jeżeli nie znamy 
właściciela pliku. w firmie starajmy 
się nie używać prywatnego sprzętu, 
często jest on mniej zabezpieczony 
i może przenosić do sieci wewnętrz-
nej złośliwe oprogramowanie. Trzeba 
uważać na stronach banków i  wy-
bierać możliwie jak najwięcej opcji 
uwierzytelniania. Sprawdzajmy ad-
resy stron banków pamiętając o tym, 
że zawsze muszą one być zabezpie-
czone połączeniem szyfrowanym, 
czyli w pasku adresu musi pojawić 
się „kłódeczka”. Pamiętajmy o tym, 
że banki nigdy nie proszą w mailach 
o  logowanie się i weryfikację swo-
ich haseł przez linki w  wiadomo-
ściach. Są to spreparowane strony, 
których adresy są czasem bardzo po-
dobne do stron banków. Bądźmy 
czujni i pamiętajmy zawsze lepiej być 
ostrożniejszym niż później napra-
wiać skutki swoich błędów i nigdy 
nie oszczędzajmy na bezpieczeństwie  
teleinformatycznym w firmie.

Autor jest kierownikiem działu IT  
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

Firma bezpieczna w sieci
Bezpieczeństwo – słowo klucz. ale co oznacza? Musimy 
zadać sobie pytanie, czym jest dla każdego z nas,  
co nam gwarantuje i jak wpływa na nasze życie 
w każdym jego aspekcie. 

źródło: firmy, oprac. CBSf
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tomasz Nawrocki

szacuje się, że firmy należące do 
sektora MSP mogą generować 
nawet do 70 proc. PKB. Mimo że 
to imponujący wynik, to nie za-
wsze mogły one liczyć na nale-
żyte traktowanie przez instytucje 
finansowe działające na rynku. 
Przedsiębiorcy prowadzący nie-
wielkie firmy często skarżą się, że 
mają problem z pozyskaniem kre-
dytu np. obrotowego, za pomocą 
którego mogliby sfinansować 
bieżące potrzeby. Podobnie było 
dotychczas z  faktoringiem –  ta 
usługa była skierowana wyłącz-
nie do dużych przedsiębiorstw. 
Teraz jest inaczej, bo potrzeby 
drobnych przedsiębiorców do-
strzegł idea Money. To właśnie 
on zaproponował małym i śred-
nim firmom alternatywne dla kre-
dytu obrotowego rozwiązanie.

Kredyt obrotowy  
czy faktoring  
– co lepsze dla firmy?
Prowadzenie firmy to więcej niż 
tylko pozyskiwanie kontrahen-
tów i  klientów, to również ko-
nieczność patrzenia w przyszłość. 
To jednak jest problemem –  bo 
jak przyznają sami przedsiębiorcy 
–  ich największym kłopotem są 
zatory płatnicze. duże firmy są 
w o tyle dobrej sytuacji, że jedna 
lub kilka niepłaconych w  termi-
nie faktur nie doprowadzają ich 
na skraj bankructwa. W  przy-
padku niewielkich podmiotów 
działających na rynku nie jest to 
takie oczywiste, bo taka firma ma 
znacznie mniej klientów, a każda 
nieopłacona faktura może za-
chwiać jej równowagą finansową.
W  jaki sposób zapewnić firmie 
stały dostęp do środków finanso-
wych? Okazuje się, że możliwości 
jest kilka. jedną z  najpopular-
niejszych jest skorzystanie z kre-
dytu obrotowego. To produkt 
przeznaczony na sfinansowanie 
bieżących potrzeb firmy. ideal-
nie sprawdza się w sytuacji, gdy 
kontrahenci spóźniają się z  wy-
daniem dyspozycji przelewu. Nie 
można jednak zapomnieć o wa-
dach takiego produktu. Skoro jest 
to kredyt, to faktycznie obniża 
on zdolność kredytową przed-
siębiorcy. Co więcej, bank nalicza 
odsetki, które będzie trzeba od-
dać. jak sytuacja wygląda w przy-
padku faktoringu?

jeszcze do niedawna usługa fak-
toringu nie była dostępna dla 
niewielkich firm, które wysta-
wiały faktury na kwoty rzędu np. 
500 zł. Z myślą o takich podmio-
tach, które mimo generowania 

większości PKB są traktowane go-
rzej w sektorze finansowych, po-
wstała oferta idea Money. do jej 
głównych zalet należy zaliczyć 
możliwość szybkiego otrzyma-
nia dostępu do środków i niższe 
koszty korzystania z usługi fakto-
ringu w porównaniu do sięgania 
po produkty z banku.

Wystawiasz fakturę, 
otrzymujesz pieniądze
Co idea Money zaproponowała 
swoim klientom w  zakresie fakto-
ringu? Cel tej usługi jest niezmienny, 
co oznacza, że przedsiębiorca może 
zamienić wystawione faktury na 
gotówkę. W  tym przypadku idea 
Money, jako faktor, wykupuje należ-
ności wynikające z  wystawionych 
dokumentów ewidencjonujących 
sprzedane produkty lub usługi. róż-

nica w porównaniu z innymi firmami 
oferującymi usługę faktoringu spro-
wadza się do minimalnej warto-
ści faktury, która jest akceptowana 
przez faktora. W przypadku idea Mo-
ney jest to 300 zł. dla przedsiębiorcy 
ważne powinno być przy tym to, że 
limit faktoringu, który otrzyma, bę-
dzie wyższy niż w  przypadku kre-
dytu obrotowego. Właśnie dlatego 
tę usługę można uznać za dosko-
nałą alternatywę dla innych produk-
tów finansowych.

Idea Money ma w swojej 
ofercie faktoring:
• pełny polegający na sfinansowa-
niu wierzytelności przez faktora. 
To również on przejmuje całe ry-

zyko związane z  niewypłacalno-
ścią kontrahenta.
• niepełny, który pozwala uzyskać 
gotówkę za sprzedaż faktur wy-
stawionych klientom. jeżeli kon-
trahent nie zapłaci faktury, to 
konieczne będzie zwrócenie środ-
ków otrzymanych od faktora.
• odwrotny polegający na sfinan-
sowaniu zobowiązań przedsię-
biorcy wobec jego kontrahentów.
Szeroki wybór produktów gwa-
rantuje przedsiębiorcy wybranie 

tego, który najlepiej odpowiada 
jego aktualnym potrzebom. 
W  efekcie firma może się rozwi-
jać, bo nie ma problemu z pozy-
skaniem środków.

Aby rozwijać firmę…
…niezbędne są środki. Firma, 
która posiada zobowiązania musi 
liczyć się z koniecznością ich regu-
lowania w ustalonych terminach. 
Nie jest to możliwe, jeżeli jej kon-
trahenci zwlekają z płatnościami. 
Korzystanie z faktoringu pozwala 
mieć bieżący dostęp do środków. 
W odróżnieniu od kredytu obroto-
wego, przedsiębiorca w dalszym 
ciągu zachowuje swoją zdolność 
kredytową, co oznacza, że może 

wystąpić z wnioskiem o przyzna-
nie mu np. kredytu, dzięki któ-
remu sfinalizuje rozbudowę lub 
zmodernizuje swoją firmę.
Usługa faktoringu dotychczas 
nie była usługą popularną. Co 
prawda, w  2015  r. według Pol-
skiego Związku Faktorów cały ry-
nek był wart prawie 150 mld zł, to 
jednak z  takiej usługi korzystali 
wyłącznie duzi przedsiębiorcy. 
dzięki wyjściu przez idea Money 
naprzeciw przedsiębiorcom z sek-
tora MSP, zmienia się ich podej-
ście w  stosunku do zarządzenia 
należnościami. Wszystko po to, 
aby firma była jeszcze bardziej 
konkurencyjna, czyli lepiej niż do-
tychczas radziła sobie na rynku.

Autor jest Managerem Działu Produktów  
i Marketingu Idea Money SA

Faktoring szansą dla firm z sektora MSP 
i alternatywą dla kredytu?
na rynku działa wiele podmiotów zapewniających 
przedsiębiorcom bieżący dostęp do środków 
finansowych. Poza bankami, są to również firmy mające 
w ofercie usługę faktoringu. Czy korzystanie z faktoringu 
opłaca się z punktu widzenia właściciel firm należących 
do sektora MSP?

Firma, która posiada zobowiązania musi 
liczyć się z koniecznością ich regulowania 

w ustalonych terminach. Nie jest to 
możliwe, jeżeli jej kontrahenci zwlekają 

z płatnościami. Korzystanie z faktoringu 
pozwala mieć bieżący dostęp do środków.
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BANK

Pożyczka MSP – elastyczna, szybka i pro-
sta pożyczka dla firm, którą można przezna-
czyć na dowolny cel związany z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Pozwala sfinanso-
wać inwestycje i bieżące wydatki oraz spłacić 
kredyty i pożyczki, zaciągnięte na rzecz pro-

wadzonej działalności. Maksymalna kwota 
Pożyczki MSP to 500 tys. zł, okres spłaty 
może sięgać nawet 60 miesięcy. Podjęcie decy-
zji przez bank i uruchomienie pożyczki może 
nastąpić w ciągu zaledwie jednego dnia. Po-
życzka MSP może być uruchomiona jedno-

razowo albo w transzach. Klienci wybierają 
sposób spłaty – raty malejące lub równe. Za-
kres wymaganych dokumentów jest ogra-
niczony do minimum – przedsiębiorcy nie 
muszą przedstawiać prognoz finansowych 
ani biznesplanu.

Konto firmowe godne Polecenia  zwalnia  
z opłaty za jego prowadzenie, jeśli wykona się 
co najmniej raz w miesiącu przelew do ZUS 
lub US. Dodatkowo, w pakiecie jest za darmo 
25 przelewów elektronicznych oraz jeden ra-
chunek walutowy. Dodatkowym udogodnie-

niem jest możliwość wykonywania  większości 
zleceń zdalnie – przy użyciu komputera lub 
smartfona. funkcjonalna i nowoczesna ban-
kowość mobilna BZwBK24. Mini firma daje 
możliwość dostępu do konta przez całą dobę  
i z każdego miejsca na świecie, wykonywania na-

tychmiastowych przelewów, zakupu dodatko-
wych produktów „NA KLIK”, czy też wymiany 
walut na platformie e-fX. Klient wykonujący 
obrót gotówkowy, ma również możliwość  dar-
mowego korzystania z bankomatów i wpłato-
matów Banku Zachodniego wBK S.A.

Konto Firmowe Godne Polecenia

Finansowanie handlu on-line w millenet dla Przedsiębiorstw

System bankowości internetowej Millenet dla 
Przedsiębiorstw udostępnia zaawansowany mo-
duł finansowania handlu on-line. Umożliwia on 
klientom zarządzanie i monitorowanie przez 
Internet akredytyw dokumentowych, gwaran-
cji bankowych oraz regwarancji na każdym eta-

pie ich realizacji – od momentu wprowadzenia 
zlecenia przez klienta aż do zamknięcia transak-
cji. Zapewnia on m.in. pełny dostęp do rapor-
tów transakcyjnych i statusów realizacji zleceń, 
waliduje dane na formularzach eliminując ry-
zyko wystąpienia błędów, pozwala na tworzenie 

szablonów transakcji, a także tworzenie nowych 
zleceń na podstawie wcześniej wprowadzonych 
danych. Dodatkowo moduł ten posiada rozwią-
zanie umożliwiające opiniowanie/negocjowanie 
z bankiem on-line wzorów gwarancji przedsta-
wionych przez klienta.

PożyczKa msP

FAKTORING

FaKtorinG dla Klientów msP

PKO BP faktoring to produkt faktoringowy za-
równo z przejęciem ryzyka i bez przejęcia ryzyka 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ozna-
cza to, że przedsiębiorca MSP może sfinansować 
fakturę wystawioną z odroczonym terminem 

płatności i uzyskać środki niemal natychmiast, na-
tomiast ryzyko braku zapłaty przez odbiorcę po-
nosi PKO BP faktoring . Produkt dla MSP bez 
ograniczeń dla formy prowadzenia działalności 
(uproszczona/pełna), bez ograniczenia dla górnej 

kwoty limitu, z poziomem finansowania nawet 
do 100 proc., uproszczony proces wypłaty finan-
sowania (bez dokumentacji do wykupu). Moż-
liwe procesowanie w trybie tzw. szybkiej ścieżki  
z uproszczoną procedurą ubiegania się o limit.

Przedsiębiorca po zrealizowaniu zamówienia 
swojego odbiorcy, wystawia fakturę i przesyła 
ją do faktora - INDOS SA, który w ciągu 24 
godzin wypłaca mu 80 proc. wartości faktury. 
Dzięki korzystaniu z faktoringu klient może 
zaoferować odbiorcy swoich produktów długi 

termin płatności, jednocześnie nie czekając 
przez ten czas na zapłatę. wiele firm nie może 
skorzystać z faktoringu, ponieważ ich odbiorcy 
nie wyrażają zgody na objęcie ich zobowiązań 
faktoringiem lub wpisują do umów zakaz prze-
lewu wierzytelności. faktoring niejawny to 

usługa, która  nie wiąże się z koniecznością uzy-
skania zgody, ani informowania kontrahenta  
o objęciu wierzytelności faktoringiem, a jedno-
cześnie  klient uzyskuje największą korzyść z tej 
usługi,  jaką jest zapłata za fakturę w ciągu 24 
godzin od jej wystawienia.

FaKtorinG niejawny

najlepsze produkty 
dla msp 2016w
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idea Płynności

Idea Płynności to produkt faktoringowy, 
który łączy w sobie możliwość finansowania 
faktur należnościowych oraz kosztowych. 
A  to wszystko bez ograniczania proporcji 
tych limitów. Takie rozwiązanie, w  prosty 

i  szybki sposób, pozwala pozyskać środki 
finansowe bez konieczności oczekiwania 
na wpłatę od kontrahentów, a jednocześnie 
zdobyć pieniądze na uregulowanie własnych 
zobowiązań wobec dostawców. Produkt 

występuje również w  wariancie Idea 
Płynności Abonament – dzięki jednej, stałej 
opłacie abonamentowej firma ma stałe 
koszty, łatwe do zaplanowania.

Najlepszy produkt DLA MSP

2016
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UBEZPIECZENIA

WINDYKACJA

windykomat jest pierwszą i jedyną na rynku 
aplikacją służącą odzyskiwaniu należności 
od dłużników, dedykowaną sektorowi MSP. 
Aby rozpocząć proces windykacji wystarczy 
dowolne urządzenie mobilne lub komputer 
i połączenie z internetem. Aplikacja umoż-
liwia zlecanie windykacji na koszt dłużnika 

w trybie Standard lub Ekspres. wybór opcji 
ekspresowej gwarantuje kontakt z  dłużni-
kiem w ciągu zaledwie 30 minut od chwili 
elektronicznego złożenia zlecenia, co znacz-
nie zwiększa skuteczność. współpraca od-
bywa się on-line, nie wymaga podpisywania 
umów i przesyłania oryginałów dokumen-

tów. Każdy klient posiada dostęp do indy-
widualnego Panelu Klienta, w którym może 
w  czasie rzeczywistym śledzić efekty po-
dejmowanych czynności windykacyjnych 
– wskaźnik skuteczności, notatki windyka-
torów, informacje o wpłatach dłużnika, re-
komendacje dalszych działań. 

windyKomat

Europolisa to ubezpieczenie należności han-
dlowych przeznaczone dla firmy rozpoczyna-
jącej działalność handlową lub prowadzącej 
ją na niewielką skalę. Europolisa jest roz-
wiązaniem, które chroni firmę przed ryzy-

kiem nieotrzymania płatności za fakturę 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Europo-
lisa zapewnia bezpieczeństwo poprzez ubez-
pieczenie należności od kontrahentów z 34 
krajów europejskich, w tym Polski. Umoż-

liwia ubezpieczenie pojedynczego odbiorcy 
lub pojedynczej transakcji. Składka jest je-
dynym kosztem ubezpieczenia, a windyka-
cja ubezpieczonych należności dokonywana 
jest całkowicie bezpłatnie.

euroPolisa

ubezPieczenie GruPowe na życie z ubezPieczeniowymi Funduszami KaPitałowymi (trm14) 
dla małych, średnich i dużych Firm. 

grupowe ubezpieczenie na życie Nationale-Ne-
derlanden to kompleksowa ochrona życia i zdro-
wia  pracownika, jego małżonka, dziecka, która 
obejmuje świadczenia z tytułu dni spędzonych 
w szpitalu, świadczenia związane z przebyciem 

operacji lub wystąpieniem poważnej choroby, 
świadczenia w razie niezdolności do pracy, trwa-
łego inwalidztwa, trwałego uszczerbku na zdro-
wiu oraz rozbudowaną ochronę na wypadek 
nowotworu. Nowością jest pakiet CARDIO, 

który kompleksowo zabezpiecza życie i zdro-
wie klientów na wypadek chorób serca, dodat-
kowo ubezpieczony ma możliwość skorzystania 
ze specjalnego pakietu Programu Teleopieki 
Kardiologicznej.

Ubezpieczenie wARTA EKSTRABIZNES 
PLUS to jeden z najszerszych zakresowo pakie-
tów ubezpieczeń dla małych i średnich przed-

siębiorstw. Klient w ramach pakietu płaci tylko 
za ochronę, której potrzebuje. w ofercie do 
wyboru są 4 rodzaje wariantów, można je do-

datkowo rozszerzyć poprzez włączenie 20 klau-
zul, w przypadku ubezpieczenia mienia oraz 17 
klauzul w przypadku ubezpieczenia OC.

warta eKstrabiznes Plus

monitorinG FaKtur

Monitoring faktur w Systemie Zarządzania Na-
leżnościami Rozważna firma to kompleksowe 
narzędzie, które pozwala nie tylko na przy-
śpieszenie spływu należności od kontrahen-
tów, ale także umożliwia całościowe spojrzenie 
na stan finansów firmy. Dzięki łatwej integra-

cji z programem finansowo-księgowym, system 
w czytelny sposób przedstawi aktualny stan na-
leżności oraz umożliwia użytkownikowi zde-
finiowanie scenariuszy automatycznej wysyłki 
przypomnień o zapłacie w formie wiadomości 
tekstowych (e-mail, sms) i  głosowych (vms). 

Już po kilku tygodniach korzystania z monito-
ringu użytkownik dowiaduje się jak długo musi 
czekać na wpłaty od poszczególnych klientów, 
którzy z nich mają problemy z terminowym re-
gulowaniem zobowiązań i co może zrobić, aby 
przyśpieszyć spływ należności.

usłuGa – odzysKiwanie oPłat PółKowych od sieci handlowych

wertus Profesjonalna windykacja Sp. z o.o. spe-
cjalizuje się w odzyskiwaniu nienależnie pobra-
nych, przez sieci super hipermarketów, innych 

niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do 
sprzedaży. Mimo że procedura odzyskania opłat 
półkowych  jest dosyć złożona i wymaga pewnego 

wkładu energii i nakładów finansowych, to odzy-
skiwanie opłat półkowych kończy się z reguły suk-
cesem dostawców.
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LEASING

OPIEKA MEDYCZNA

BMw Comfort Lease to produkt oparty na 
leasingu operacyjnym, charakteryzującym się 
wysoką wartością końcową samochodu. Jego 
najważniejszą cechą jest elastyczność w za-
kresie dostosowywania parametrów leasingu 
do potrzeb przedsiębiorców, co wpisuje się 
w coraz silniejszy trend indywidualizacji roz-

wiązań dla firm. Comfort Lease dedykowany 
jest przede wszystkim przedsiębiorcom ce-
niącym sobie komfort i  wygodę, cyklicz-
nie wymieniającym użytkowane pojazdy. 
Niskie miesięczne raty pozwalają utrzymać 
płynność finansową bez obciążania bilansu 
przedsiębiorstwa. Pod koniec umowy klient 

ma możliwość wyboru: może pojazd zwró-
cić do BMw financial Services, wykupić za 
gotówkę lub kontynuować finansowanie. 
Co ważne, zwrot pojazdu możliwy jest bez 
względu na ewentualny spadek cen samo-
chodów używanych.

bmw comFort lease

leasinG z doFinansowaniem z ebi

EBI Leasing to rozwiązanie przeznaczone dla 
małych i średnich firm. Zakresem finansowa-
nia objęte są projekty oparte o inwestycje re-
alizowane w sektorze usług, przemysłu oraz 
rolnictwa. Produkt jest rozwiązaniem wypra-
cowanym przez Bank BgŻ BNP Paribas S.A. 

we współpracy Europejskim Bankiem Inwe-
stycyjnym i charakteryzuje się obniżeniem 
kosztów finansowania w stosunku do stan-
dardowej oferty.
Co można leasingować? Środki transportu, 
maszyny i urządzenia, nieruchomości. EBI 

Leasing skierowany jest do firm spełniających 
kryteria dla przedsiębiorstwa SME wg definicji 
EBI tj.: zatrudniających do 249 pracowników 
oraz spełniających kryteria dla przedsiębiorstwa 
MIDCAP wg definicji EBI tj.: zatrudniających 
od 250, lecz poniżej 3000 pracowników.

Oferta Ducato Leasing Elastyczny to leasing 
operacyjny na finansowanie zakupu nowych 
samochodów fiat Ducato dostępnych w Sa-
lonach sieci fiat Professional. Na ofertę składa 
się: atrakcyjny całkowity koszt leasingu, ni-
skie raty leasingowe, finansowanie ubezpiecze-

nia gAP, procedura uproszczona (oświadczenie 
dotyczące wyników finansowych) od 10 proc. 
opłaty wstępnej, brak wymogu przedstawia-
nia zaświadczeń US, ZUS oraz dokumentów 
rejestrowych, wszystkie formalności w salonie, 
atrakcyjne pakiety ubezpieczeń komunikacyj-

nych, elastyczność spłat: w każdym momencie 
trwania umowy leasingobiorca może przełożyć 
jedną miesięczną spłatę raty leasingowej w ciągu 
roku, bez ponoszenia żadnych dodatkowych 
kosztów –  suma spłat i odsetek pozostaje na 
pierwotnym poziomie.

ducato leasinG elastyczny

oFerta dla małych i średnich Przedsiębiorstw

Program opieki medycznej dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw, to propozycja dla firm 
zatrudniających od 3 do 20 osób. Dostępne są 
cztery alternatywne programy opieki medycz-

nej różniące się ceną i  zakresem. w ramach 
oferty zapewniona jest kompleksowa opieka 
wszystkim pracownikom, od podstawowego 
pakietu medycznego, zawierającego usługi, 

z których pacjenci najczęściej korzystają, aż po 
pakiet obejmujący hospitalizację, ubezpiecze-
nie zagraniczne, leczenie stomatologiczne, re-
habilitacje i operacje Chirurgii Jednego Dnia.

w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby 
klientów w ofercie LUX MED do wyboru 
jest  5 pakietów medycznych, w tym 2 w 
opcji „niskie opłaty, małe dopłaty”, które 
zapewniają redukcję kosztów (pracodawca 

opłaca pracownikowi abonament medyczny, 
zapewniając mu dostęp do specjalistycz-
nej opieki, a pacjent – pracownik, dopłaca 
niewielką kwotę za zrealizowaną usługę). 
Pakiety dostępne są również dla rodzin pra-

cowników. w ramach pakietu dostępnych 
jest 90 placówek własnych marki LUX MED 
i Medycyny Rodzinnej oraz nawet ponad 
1000 placówek współpracujących.

PaKiety medyczne dla Firm od 3 do 30 PracowniKów

oPieKa medyczna  dla małych i średnich Przedsiębiorstw – PaKiety zdrowie

Medicover oferuje 7 programów opieki me-
dycznej do wyboru dla kilentów z  sektora 
MSP. w pakietach dostępne są opcje opieki 
postawowej, medycyny pracy, poprzez kon-
sultacje specjalistyczne, diagnostykę, stoma-

tologię i rechabilitację, a na opiece szpitalnej 
kończąc. Pacjentom oferowane są rówież po-
rady medyczne (wizyty w  placówkach me-
dycznych, e-wizyty -czaty, wideo, audio, 
telefoniczne porady medyczne). Każda firma 

z  sektora MSP może liczyć również na po-
moc opiekuna biznesowego, który koordy-
nuje współpracę, a także aplikację e-Member 
–  autorski program zwiększający komfort 
współpracy z Medicover.
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OPROGRAMOWANIE

KARTA PALIWOWA

Arcus Kyocera MDS to kompleksowy sys-
tem zarządzania obiegiem dokumentów, 
który optymalizuje cały proces produkcji 
dokumentów – od zadania wydruku/kopii, 
poprzez proces archiwizacji, przepływ pracy, 
bezpieczeństwa danych i wpływ na środo-

wisko naturalne. Arcus Kyocera MDS wy-
stępuje m.in. w pakietach funkcjonalnych: 
Arcus Saver (rozwiązania zorientowane na 
oszczędności), Arcus Comfort (rozwiązania 
ułatwiające pracę użytkownikom) i Arcus 
Security (pakiet związany z bezpieczeń-

stwem dokumentów). Arcus Kyocera MDS 
opiera się o drukarki i urządzenia wielo-
funkcyjne Kyocera, a także oprogramowanie 
– zarówno Kyocera, jak i autorskie rozwią-
zania Arcus.

arcus Kyocera mds

rewizor nexo

Rewizor nexo wspiera księgowych na każ-
dym etapie pracy: od zarządzania planami 
kont, dekretacji i księgowania, poprzez ewi-
dencje VAT, pojazdów, umów i płac, obsługę 
środków trwałych, po wystawianie deklara-
cji skarbowych, operacje kasowe i operacje 

na rachunkach bankowych oraz ewidencjo-
nowanie i rozliczanie rozrachunków. Mimo 
bogatej funkcjonalności wyróżnia się pro-
stą, intuicyjną obsługą. Rewizor nexo jest 
częścią InsERT nexo – zintegrowanego pa-
kietu, w  którego skład wchodzą również: 

Subiekt nexo –  system obsługi sprzedaży 
i  gospodarki magazynowej, Rachmistrz 
nexo – program do prowadzenia uproszczo-
nej księgowości, gratyfikant nexo – system 
kadrowo-płacowy oraz gestor nexo – system 
zarządzania relacjami z klientami.

Sage e-Audytor  to platforma, dzięki któ-
rej można weryfikować poprawność danych 
wygenerowanych w  Jednolitym Pliku Kon-

trolnym. Rozwiązanie jest przeznaczone dla 
wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na 
rodzaj używanego oprogramowania, wielkość 

firmy czy branżę. Sage e-Audytor jest dostępny 
w wersji online oraz jako rozwiązanie osadzone 
na serwerach przedsiębiorstwa.

saGe e-audytor

bP Plus

BP PLUS zapewnia pełne bezpieczeństwo, 
kontrolę wydatków oraz wygodę korzystania 
ze wszystkich stacji paliw zrzeszonych w po-
rozumieniu Routex, czyli BP, Aral, Statoil, 

OMV i Eni. Zalety karty BP PLUS to zasięg 
ponad 18 000 stacji w Europie i ponad 800 
w Polsce, pełny obraz wszystkich transakcji 
24  h, elektroniczny system akceptacji kart, 

kompleksowa pomoc w zarządzaniu flotą, via-
TOLL – prosty sposób na korzystanie z sys-
temu opłat drogowych w Polsce.

Karty paliwowe sieci stacji MOYA działają 
w trybie online (bezpieczeństwo transakcji 
oraz są spersonalizowane (limity dzienne 
transakcji/litrów). Dostępny jest również 
podgląd video tankujących kierowców, do-

datkowo można liczyć na całodobową po-
moc technika. Przez pierwsze nie ponosi się 
kosztów za prowadzenie karty, potem 10 zł 
od karty za ponowne jej wyrobienie przy 
przedłużeniu umowy. Rozliczanie płatno-

ści: a) karty gotówkowe b) karty kaucyjne 
c) karty bezgotówkowe. Limity przyzna-
wane są na podstawie oceny aktualnych do-
kumentów finansowych klienta.

Karta Flotowa moya Firma

Karta uta o Pełnym zaKresie usłuG.

Karta UTA full Service Card umożliwia, na zasa-
dzie opłat bezgotówkowych, na terenie całej Eu-
ropy, północnej Afryki i części Azji, pełen serwis 
niezbędny pojazdowi w drodze: pełne zaopatrze-
nie w paliwa i smary, naprawy serwisowe, pomoc 

drogową, serwis ogumienia oraz urządzeń chłod-
niczych, opłaty promowe, pełen zakres mycia i 
czyszczenia pojazdów, ppłaty autostradowe, dro-
gowe, opłaty za tunele i mosty, transport kom-
binowany drogowo-kolejowy, konwojowanie na 

Białorusi, odprawy graniczne. Dodatkowa opcja 
to karta z ogarniczonym zakresem usług – UTA 
Disel Card, którą można płacić za tankowania 
oraz, tam gdzie jest możliwe, uiszczać opłaty au-
tostradowe, drogowe i opłaty za tunele i mosty.
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TRANSPORT

FLOTA

Targo on-site, targo on-site plus i targo on-
-site premium to nowe rozwiązania, wprowa-
dzone przez Dachser w 2015 rok, dedykowane 
dystrybucji do klienta końcowego – osób pry-
watnych lub firm – w uprzednio uzgodnio-
nym z odbiorcą terminie. wszystkie produkty 
targo on-site obejmują zarządzanie zwrotami, 
oraz w przypadku targo on-site plus rozładu-

nek i dostawę do uzgodnionego miejsca, a dla 
targo on-site premium także możliwość sko-
rzystania z usług dodanych, które są świad-
czone przez kuriera lub pracownika, jak 
chociażby rozpakowanie przesyłki, montaż 
czy instalacja. w targo on-site czas dostawy 
do oddziału końcowego jest analogiczny jak 
dla produktu targospeed (od 1  do 3  dni), 

a następnie, po telefonicznym uzgodnieniu, 
dostawa jest realizowana w  godzinach po-
rannych lub popołudniowych. w przypadku 
targo on-site plus dostawy odbywają się też 
w godzinach wieczornych oraz w soboty. Pro-
dukt targo on - site premium jest dostępny dla 
dostaw do DE, AT, a pozostałe także do CZ, 
LU, BE i NL.

tarGo on-site

Kn FreiGhtnet

KN freightNet to internetowy system, po-
zwalający na uzyskanie oferty oraz zamówie-
nia transportu w zaledwie 30 sekund. wycena 
bazuje na podaniu kilku prostych danych, ta-
kich jak miejsce odbioru, adres dostarczenia 
towaru, waga i ilość towaru. Intuicyjny i pro-

sty w użyciu system ułatwia podejmowanie 
działań biznesowych, poprawia efektywność 
planowania oraz pomaga zwiększyć produk-
tywność. KN freightNet – usługa działa dla 
spedycji lotniczej jak i również spedycji mor-
skiej. Poprzez wykorzystanie narzędzia KN 

freightNet, klienci mogą uzyskać wycenę on-
line w eksporcie i imporcie ładunków w za-
ledwie kilka sekund i  złożyć zamówienie 
szybciej, niż kiedykolwiek. Nie jest również 
wymagana wcześniejsza rejestracja, gdyż do-
stęp do platformy może mieć każdy.

grupa Kapitałowa Trans Polonia (TPg) 
jest specjalistycznym operatorem transpor-
towo-logistycznym świadczącym usługi  
w zakresie transportu: płynnych paliw, ben-
zyn, oleju napędowego oraz gazu (LPg), 
płynnych środków chemicznych, płynnych 
mas bitumicznych oraz płynnych produk-

tów spożywczych. współpraca na tym wy-
specjalizowanym rynku MSP oparta jest 
przede wszystkim na najwyższej jakości ofe-
rowanych usług, renomie dostawcy oraz 
umiejętności zbudowania wzajemnego za-
ufania. Trans Polonia spełnia wszelkie stan-
dardy branży począwszy od konwencji ADR 

do certyfikatów ISO 9001:2008 oraz SQAS. 
firma sukcesywnie inwestuje w nowocze-
sny sprzęt do przewozu płynnych surowców 
oraz paliw, rozbudowując flotę do ponad 500 
drogowych zestawów cysternowych. grupa 
stworzyła bardzo elastyczny model między-
narodowego przedsiębiorstwa.

transPort sPecjalistyczny Płynnych Paliw oraz Gazu lPG, Płynnych środKów 
chemicznych, Płynnych mas bitumicznych oraz Płynnych ProduKtów sPożywczych

wynajem dłuGoterminowy dla msP

ALD Automotive ma do zaoferowania kom-
pleksowy i elastyczny produkt – wynajem 
długoterminowy dla MSP. Produkt jest polą-
czeniem leasingu operacyjnego z wysokim wy-
kupem z pakietem usług dodatkowych, które 
mają na celu obniżenie kosztów eksploatacji. 

w ramach wniesionej opłaty klient otrzymuje 
opiekę w zakresie rejestracji samochodu, ubez-
pieczenia, obsługi serwisowej oraz wsparcia 
assistance. ALD Automotive oferuje również 
możliwość wypożyczenia nowego pojazdu, 
zaraz po zwróceniu poprzedniego. Dzięki po-

mocy doświadczonych konsultantów, klienci 
mogą dopasować model floty oraz parame-
try kontaraktów do swojej działalności. wy-
najem długoterminowy to dobra alternatywa 
dla leasingu, a w szczególności dla firm z sek-
tora MSP.

wynajem długoterminowy jest aktualnie najbar-
dziej kompleksowym rozwiązaniem finansowa-
nia pojazdów firmowych. Poza sfinansowaniem 
pojazdu klient otrzymuje pełen pakiet usług do-
datkowych takich jak m.in. obsługa serwisowa, 
ubezpieczenie, zakup i  wymiana opon, assi-

stance oraz samochód zastępczy. wszelkie obo-
wiązki administracyjne związane z pojazdami 
spoczywają na firmie co znacznie zmniejsza za-
angażowanie po stronie klienta. Stosowane są 
uproszczone procedury, które ułatwiają dostęp 
do usługi oraz skracają czas ich realizacji. Dzięki 

aplikacjom internetowym oraz mobilnym 
umożliwia się klientom MSP, łatwy i szybki do-
stęp do wszelkich szczegółów dotyczących wy-
najmowanego pojazdu, sieci serwisowej, historii 
auta, a co najważniejsze zapewnia błyskawiczny 
kontakt z dedykowanym opiekunem klienta.

wynajem dłuGoterminowy Pojazdów

wynajem dłuGoterminowy samochodów

Carefleet oferuje wynajem długoterminowy, 
który jest optymalnym rozwiązaniem dla firm 
z sektora MSP. Rozwiązanie, które proponuje 
Carefleet pozwala zminimalizować nakłady fi-
nansowe oraz czas, który poświęcany był na 
zarządzanie flotą. Opłaty,które trzeba ponieść 

w  związku z  korzystaniem z  usług firmy ze-
wnętrznej to oprócz finansowania aut, koszt ser-
wisu mechanicznego, sezonową wymianę opon 
oraz ubezpieczenie. w związku z tym, że pojazd 
nie jest wykazany w księgach rachunkowych, 
prawo do odpisuje amortyzacyjnego pozostaje 

po stronie Carefleet. Swoją pomocą służa wyspe-
cjalizowani eksperci Carefleet, którzy są wspar-
ciem dla klientów szczególnie tych nowych. Na 
wsparcie serwisu klienci mogą liczyć 7 dni w ty-
godniu 24 godziny an dobę. Jest to idealne roz-
wiązanie dla średnich i małych firm.



BIZNES RAPORT 30 września – 06 października 2016 r.

gAZETA fINANSOwA

43turbiny polskiej gospodarki 2016

tekst promocyjny

W najbliższych latach 
czeka nas mała rewolucja, 
która dotknie praktycznie 
każdego. Wprowadzany jest 
obowiązek prowadzenia 
dokumentacji medycznej 
w formie elektronicznej.

Tomasz Judycki

w  dużych szpitalach i  przychod-
niach ten proces właśnie następuje, 
są wdrażane systemy informatyczne, 
natomiast stopień zinformatyzowa-
nia małych placówek opieki zdrowot-
nej najczęściej jest zerowy: terminarz 
wizyt prowadzony jest w  zeszytach 
w kratkę, dokumentację medyczną 
prowadzi się długopisem na papie-
rze, leki sprawdza się w książce. we-
ryfikacja uprawnień pacjenta, czyli 
ewUŚ, jest możliwa tylko elektro-
nicznie, więc jeśli jest potrzebna, to 
używa się w tym celu darmowej apli-
kacji na smartfonie.

informatyk pilnie potrzebny
Ta informatyczna pustynia zostanie 
w  pełni zagospodarowana w  ciągu 
najbliższych 2-3 lat, więc ten ry-
nek właśnie się rozwija i może stać 
się prawdziwą „turbiną” w  branży 
IT. Poza wspomnianym systemem 
ewUŚ wkrótce zwolnienia lekarskie 
będą wystawiane tylko elektronicz-
nie, być może już w 2017 roku, w na-
stępnej kolejności zapowiadane jest 
wdrożenie elektronicznych recept. 
Świadomość nieuchronności tego 
procesu jest już powszechna wśród 
personelu medycznego. Upowszech-

nia się też zlecanie badań i odbieranie 
wyników przez Internet – w  szcze-
gólności duże sieciówki laboratoryjne 
(Alab, Diagnostyka, Synevo itd) pro-
mują to rozwiązanie. Mała placówka 
opieki zdrowotnej nie zatrudni infor-
matyka na etacie, a lekarz nie będzie 
samodzielnie instalował windowsów, 
podłączał drukarki ani konfigurował 
systemu informatycznego. Każda 
taka placówka ma lub będzie miała 
„pana od komputerów”, który przy-
jedzie, naprawi, doradzi co kupić, za-
instaluje, podłączy, uruchomi itd. 
warto stać się takim zaufanym „pa-

nem od komputerów” – niezależnie 
od tego, czy prowadzi się niewielką 
firmę usługową czy dużą, krajową sieć 
sprzedaży. w tej branży bezpośredni 
kontakt z klientem jest bardzo istotny.

oszczędność czasu
warto wiedzieć, że samodzielne stwo-
rzenie oprogramowania choćby dla 
małej przychodni może wydawać się 
proste, ale przerasta możliwości nie-
dużej firmy, chociażby ze względu 
na konieczność wykonania licznych 
i  złożonych interfejsów z  wieloma 
zewnętrznymi systemami: rozlicze-

nia z NfZ, elektroniczne zwolnienia 
w  ZUS, dokumentacja medyczna 
w  formacie HL7 CDA, integracja 
z  laboratoriami i pracowniami dia-
gnostyki obrazowej itd. w zakresie 
oprogramowania lepiej skorzystać 
z programu partnerskiego. Kilka po-
ważnych firm, działających na tym 
rynku, oferuje takie programy part-
nerskie. Trzeba pamiętać o  tym, że 
lekarz ma dwa kluczowe zasoby: wie-
dzę i czas. w kwestii wiedzy lekarza 
branża IT nie pomoże, natomiast 
w kwestii czasu można wiele zdzia-
łać: jeśli lekarz oszczędzi 2 minuty na 
pacjenta dzięki elektronicznym re-
ceptom, jeśli będzie mógł sprawdzić 
na smartfonie jak wygląda terminarz 
wizyt na jutro, jeśli nie będzie musiał 
zaprzątać sobie głowy rozliczeniami 
z NfZ, aktualizacją oprogramowa-
nia, konfiguracją, backupem, bez-
pieczeństwem, zepsutą myszką, 
wyczerpanym tonerem w drukarce, 
bo to wszystko załatwi mu integrator 
to na pewno chętnie skorzysta z ta-
kich usług.

Autor jest wiceprezesem Atende Medica Sp. z o.o., 
prezesem zarządu Polskiej Izby Informatyki 

Medycznej oraz przewodniczącym  
Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia HL7

e-medycyna – dwie minuty to majątek
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Dorota M. Fal

Osoby pracujące nie są postrzegane 
jako interesariusz i  wyzwanie dla 
ochrony zdrowia. Tymczasem dba-
łość o  ich zdrowie jest kluczowym 
elementem funkcjonowania społe-
czeństwa zarówno w wymiarze makro 
jak i  mikroekonomicznym. Należy 
pamiętać, że wielkość produkcji 
w gospodarce, czyli produkt krajowy 
brutto (PKB), zależy w prosty spo-
sób od trzech elementów: przeciętnej 
wydajności pracy, udziału osób pra-
cujących w  ludności w wieku pro-
dukcyjnym oraz liczby osób w wieku 
produkcyjnym.

prezenteizm
Takie samo przełożenie ma zdro-
wie pracownika na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw- zarówno dużych jak 
i  średnich i mikro. Problemy zdro-
wotne pracowników przekładają się 
na wiele problemów pracodawcy- 
począwszy od kłopotów związanych 
z absencją lub tzw. „prezenteizmem”, 
czyli obecnością pracownika w pracy 
pomimo choroby. Możemy do nich 
zaliczyć koszty zwolnień, zastęp-
stwa, spadek produktywności, straty 
w produkcji, wynikające z nieobec-
ności pracownika w pracy, obniżenie 
produktywności związanej ze  złym 
samopoczuciem lub chorobą osoby 
obecnej w  pracy, stratę produkcji 
spowodowaną trwałą niezdolnością 
do pracy, zgonem, czy koszty opieki 
nieformalnej. w przeprowadzonym 
badaniu fokusowym dotyczącym me-
dycyny pracy to właśnie pracodawcy 
z  małych i  mikro przedsiębiorstw 
podkreślali rolę opieki zdrowotnej 
nad pracownikiem i przekładanie się 
problemów zdrowotnych pracowni-
ków na ogólne funkcjonowanie firmy. 
Jednocześnie badania stanu zdrowia 
osób aktywnych zawodowo pokazują, 
że oczekiwana długość życia w peł-
nym zdrowiu jest niższa niż granica 
wieku emerytalnego. Raporty gUS 
pokazują jednocześnie drastyczny 
wzrost liczby osób deklarujących ist-
nienie choroby przewlekłej pomiędzy 
grupami osób w wieku 30-39 a 50-
59 lat. Należy mieć na uwadze fakt, 
że społeczeństwo polskie starzeje się 
w szybszym, niż większość państw eu-
ropejskich, tempie. według szacun-
ków Banku Światowego w 2050  r. 
mediana wieku w Polsce będzie wy-

nosić 51 lat, dla porównania w 2015 
mediana wynosiła 38. Problem sta-
rzenia się społeczeństwa dotyczy dziś 
większości państw Unii Europejskie 
i  jest jednym z  głównych wyzwań 
dla polityki gospodarczej tych kra-
jów i przekłada się na funkcjonowa-
nie wszystkich przedsiębiorstw. 

państwowa służba zdrowia kuleje 
Jednocześnie Polacy bardzo surowo 
oceniają stan państwowej opieki 
zdrowotnej, co potwierdzają fakty. 
według najnowszego raportu Euro 
Health Consumer Index 2015, Pol-
ska zajmuje niechlubne 34 miejsce 
na 35 badanych krajów europej-
skich pod kątem jakości publicz-
nych systemów ochrony zdrowia. 
Jednym z istotniejszych czynników 
podlegających analizie jest dostęp 
do świadczeń medycznych i lekarzy 
specjalistów, który w naszym kraju 
jest mocno ograniczony. Ogranicze-
nia te dotykają najmocniej osoby nie 
dysponujące wolnym czasem, czyli 
aktywne zawodowo. Dla większości 
pracodawców oczywiste jest, że z ko-
niecznością utrzymania odpowied-
niego poziomu produktywności 
pracowników, przy jednoczesnych 
zmianach demograficznych, niero-

zerwalnie wiąże się zapewnienie pra-
cownikom odpowiedniej edukacji, 
profilaktyki i  opieki zdrowotnej. 
Z wyżej wymienionych powodów 
nie mogą oni polegać w  pełni na 
funkcjonującym publicznym syste-
mie ochrony zdrowia. Nie pełni tej 
roli obowiązkowa medycyna pracy, 
która, co do zasady, ogranicza się do 
orzecznictwa dotyczącego przydat-
ności zawodowej. Jednocześnie dla 
pracowników jest to często jedyny 
kontakt z  lekarzem, a  wymagane 
przepisami prawa badania wstępne, 

okresowe lub kontrolne czasami po-
zwalają zweryfikować ogólny stan 
zdrowia pracowników i wykryć ob-
jawy chorób. Tym samym, zdaniem 
wielu pracodawców, już teraz me-
dycyna pracy w  okrojonej formie 
zastępuje kulejącą w  Polsce profi-
laktykę. Mając na uwadze powyż-
sze należy rozważyć rozbudowanie 
opieki nad pracownikiem do stwo-
rzenia systemowego rozwiązania, 
które obejmie działaniami profi-
laktycznymi oraz zwiększy dostęp-
ność do świadczeń medycznych dla 
pracowników. w  chwili obecnej 
wielu pracodawców samodzielnie 
podejmuje działania prozdrowotne 
w  stosunku do swoich pracowni-
ków. wśród tych działań szczególne 
miejsce zajmują pakiety ubezpieczeń 
czy abonamenty zdrowotne. Jed-
nakże częstość wykupowania tych 
świadczeń jest znacząco większa 

wśród dużych pracodawców i zde-
cydowanie maleje w średnich i ma-
łych przedsiębiorstwach. Powodem 
tego nie jest brak świadomości „ma-
łych pracodawców”, ale uwarunko-
wania ekonomiczne i brak wsparcia 
dla nich ze strony państwa.

prywatnie znaczy lepiej
Dlatego perspektywicznym kie-
runkiem w poszukiwaniach możli-
wych rozwiązań systemowych mogą 
tu być ubezpieczenia medyczne dla 
pracujących. Rzecz jasna, jednym 

z  pierwszych pytań jakie się po-
jawi będzie to źródło finansowania. 
Zgodnie z  koncepcją zbudowa-
nia systemu opieki zdrowotnej nad 
pracownikiem i  zmiany koncep-
cji medycyny pracy z  orzeczniczej 
w kierunku profilaktycznej, należa-
łoby przyjąć, że z  jednej strony to 
właśnie pracodawcy będą benefi-
cjentami, a z drugiej strony poniosą 
koszty wdrożenia tego rozwiąza-
nia. Jednak aby mogli oni w pełni 
zaakceptować taki model, należy 
odpowiednio przeanalizować jego 
wpływ na konkurencyjność przed-
siębiorstw oraz niezbędne wsparcie 
państwa dla przedsiębiorstw. Istot-
nym jest fakt, że systemowe roz-
wiązanie tego problemu w efekcie 
może przynieść korzyści wszystkim 
grupom społecznym. Oznacza to 
bowiem stworzenie dodatkowego 
źródła finansowania dla całego sys-

temu ochrony zdrowia, a co za tym 
idzie – zmniejszenie kolejek do leka-
rzy dla wszystkich pacjentów. Lep-
szy stan zdrowia pracowników to 
również dużo mniejsze koszty po-
średnie związane z  obniżoną wy-
dajnością pracowników obecnych 
w  pracy. w  raporcie z  2013 roku 
firma doradcza Ernst&Young wy-
kazała, że koszty pośrednie związane 
z  prezenteizmem dla samej grypy 
sezonowej to około 280  mln  zł 
rocznie. Międzynarodowe bada-
nie przeprowadzone przez Praco-

dawców Rzeczpospolitej Polskiej 
wykazało, że już ¾ pracodawców 
deklaruje podejmowanie działań 
propracowniczych. Celem podej-
mowanych przez nich działań proz-
drowotnych jest przede wszystkim 
spadek absencji chorobowej i  za-
pobieganie obniżaniu wydajno-
ści pracy powodowanej chorobami 
pracowników. Jednakże podstawo-
wym ograniczeniem dla pracodaw-
ców –  zwłaszcza tych mniejszych 
–  są koszty tych działań. Dlatego, 
biorąc pod uwagę, że obserwowane 
korzyści z działań prozdrowotnych, 
kierowanych w  stosunku do pra-
cowników „podnosi” cały system 
finansów publicznych, często wy-
rażane jest oczekiwanie wsparcia ze 
strony pracodawców w podejmowa-
niu takich inicjatyw.

Autor jest doradcą zarządu  
Polskiej Izby Ubezpieczeń

Zdrowy pracownik  
w interesie wszystkich
zdrowie osób pracujących jest tematem tyleż istotnym, 
co niedocenianym. W dyskusji publicznej podnoszone 
są najczęściej tematy zdrowia i dostępu do leczenia 
osób starszych, opieka medyczna nad dziećmi 
i niepełnosprawnymi, problemy chorób rzadkich itp.


