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Streszczenie: We współczesnym świecie problemy związane z rynkiem pracy stały się 

jednym z najważniejszych celów polityki gospodarczej krajów wysoko rozwiniętych. 

Tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój gospodarek, poprawa życia społeczności lokalnych, 

pozostaje w centrum uwagi ekonomistów, polityków, decydentów. Przedsiębiorstwa należące 

do sektora MSP charakteryzują się duża elastycznością i mobilnością. MSP działają 

najczęściej na rynkach lokalnych, łatwo dostosowują się do miejsca, czasu i zasobów, są 

otwarte na postęp techniczny i organizacyjny. Celem artykułu jest przedstawienie roli sektora 

MSP dla rozwoju gospodarki regionalnej. W artykule przedstawiono zatrudnienie w sektorze 

MSP w Polsce i UE z uwzględnieniem kosztów pracy. Wzrost zatrudnienia bezpośrednio 

przekłada się na poprawę sytuacji społecznej oraz poziom życia mieszkańców w regionach. 

Przedsiębiorstwa te stymulując wzrost gospodarczy tworzą największą ilość nowych miejsce 

pracy.  
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EMPLOYMENT IN THE SME SECTOR DETERMINANT OF LOCAL 

ECONOMY DEVELOPMENT 

Abstract: In the contemporary world, problems related to the labor market have become one 

of the most important goals of the economic policy of highly developed countries. Creating 

new jobs, developing economies, improving lives of local communities focus a lot of 

attention economists, politicians and policy makers. Companies belonging tot the SMS sector 

are characterized by a high level of flexibility and mobility. SMEs operate mostly on local 

markets, easily adapt to the place, time and resources, are open to the technical and 

organizational progress. The article presents employment in the SME sector in Poland and the 

EU including labor costs. The increase in employment directly translates into the 

improvement of the social situation and the standard of living of the inhabitants in regions.  

It also stimulates economic growth and creates the largest number of new jobs. 
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1. Wprowadzenie  

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w gospodarce lokalnej każdego 

Państwa. Mają istotny wpływ w budowaniu wzrostu gospodarczego i innowacyjności we 

wszystkich branżach. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy na 

rynku, co w bezpośredni sposób przyczynia się do rozwoju regionu. Przedsiębiorcy lokalni 

wykazują się przedsiębiorczością, pracowitością, pomysłowością, zaangażowaniem, co ma 

wpływ na rozwój innowacyjności i zaawansowanych technologii. Firmy z tego segmentu 

działając na rynkach lokalnych przyczyniają się do rozwoju rynku globalnego.  

Przedsiębiorstwa z sektora MSP głownie decydują o sile i konkurencyjności gospodarek 

wysoko rozwiniętych. Wielkie korporacje, w czasach powszechnej informatyzacji i postępu-

jących procesach globalizacyjnych coraz częściej przenoszą produkcję, usługi do krajów 

oferujących korzystniejsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W tym 

kontekście należy zwrócić uwagę na rozwój małych i średnich firm wśród społeczności 

lokalnej. To właśnie rozwój lokalnej przedsiębiorczości w znaczmy stopniu przyczynia się do 

rozwiązania głównego problemu dzisiejszych czasów i regionów – czyli bezrobocia.  

2. Rola MSP w gospodarce regionu  

Rozpatrując aktywność gospodarczą i jej znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnych, 

zauważamy, iż wzrost wszelkich inicjatyw oraz pobudzenie energii ludzkiej, stały się 

czynnikiem stymulacji i ożywienia gospodarek lokalnych. Czynniki regionalne mające wpływ 

na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie zyskały na znaczeniu pod koniec lat 

80. XX w. Przypisywano im decydujące znaczenie dla rozwoju MŚP, nieraz większe niż 

uwarunkowaniom ogólnokrajowym. M.E. Porter jest jednym z przedstawicieli podejścia 

regionalnego w zarządzaniu organizacją. W jego opinii, poszczególne regiony rywalizują ze 

sobą w oferowaniu najbardziej korzystnego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw. Dokonał 

on podziału otoczenia regionalnego na następujące obszary:  

 uwarunkowania zasobowe,  

 uwarunkowania popytowe,  

 kontekst działania firmy, 

 branże pokrewne i wspierające. 

Powyższe obszary tworzą tzw. diament przewagi konkurencyjnej w regionie (Wach, 2008, 

ss. 55-56). Powinny one wzajemnie się uzupełniać, jako elementy składowe całego systemu. 

Założenia te zostały przyjęte w szeroko rozumianej koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie potrzeb obecnego 
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pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych pokoleń dzięki podjętym 

działaniom w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz ochrony środowiska. Idea 

zrównoważonego rozwoju została uzgodniona przez wszystkie 193 państwa członkowskie 

ONZ, podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w dniach 25-27 września 2015 r.,  

w Nowym Jorku. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agenda Post – 2015), 

zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) oraz 

powiązanych z nimi 169 zadań (target), monitorowanych odpowiednimi wskaźnikami 

(Realizacja Celów…). Rola sektora MSP została opisana: 

 w punkcie 8 – wzrost gospodarczy i godna praca, 

 w punkcie 9 – innowacyjność, przemysł, infrastruktura.  

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zastępuje przyjęte w 2000 r. Milenijne 

Cele Rozwoju (Milenium Development Goals), których termin realizacji minął w 2015 r. 

Wypracowanie założeń Agendy odbywało się w drodze negocjacji państw członkowskich 

ONZ przez Panel Wysokiego Szczebla (High Level Panel on the Post – 2015 Development 

Agenda – HLP). Opracowane przez HLP rekomendacje znalazły odzwierciedlenie w raporcie 

z 30 maja 2013 r. – Nowe Globalne Partnerstwo: Wyeliminowanie ubóstwa i transformacja 

gospodarek zgodnie ze zrównoważonym rozwojem (A New Global Partnership: Eradicate 

poverty and transform economies through sustainable development). Ze zrównoważonym 

rozwojem ściśle wiążą się koncepcja zielonej gospodarki oraz takie inicjatywy jak wyjść poza 

PKB (Beyond GDP) czy raport Stiglitza1. 

Potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw poświęcono szczególną uwagę w strategii 

„Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego 

sprzyjającemu rozwojowi regionalnemu. Cele w dziedzinie przemysłu i innowacji jakie UE 

powinna zrealizować do 2020 r. (Komisja Europejska…): 

 wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej dzięki zwiększeniu jej 

konkurencyjności,  

 rozpowszechnianie rozwiązań niskoemisyjnych,  

 wspieranie innowacji w celu tworzenia nowych źródeł wzrostu gospodarczego 

 i wychodzenia naprzeciw potrzebom społecznym,  

 wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz promowanie 

kultury przedsiębiorczości,  

 zapewnienie sprawnego funkcjonowania otwartego rynku wewnętrznego towarów. 

                                                      
1 W listopadzie 2007 roku w Unii Europejskiej zorganizowano konferencję wysokiego szczebla pt. „Wyjść poza 

PKB – pomiar postępu w zmieniającym się świecie”. W 2009 roku wydany został Komunikat Komisji do Rady 

 i Parlamentu Europejskiego pod tym samym tytułem, w którym wskazano na braki PKB i konieczność ich 

uwzględniania przy analizie opartej na PKB. Również w 2008 roku, na prośbę prezydenta Francji  

N. Sarkozyego, ekonomiści: J. Stiglitz, A. Sen i J.P. Fitoussi opracowali raport identyfikujący ograniczenia 

PKB jako miernika wyników gospodarczych oraz społecznego rozwoju, rozważający dodatkowe informacje 

niezbędne do uzyskania bardziej jasnego obrazu dobrobytu, rozważający prezentację tych informacji w inny 

sposób oraz analizujący możliwości stworzenia alternatywnych narzędzi pomiaru. Szerzej na ten temat Stiglitz, 

Sen, Fitoussi, 2013. 
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Wspieranie sektora MSP, promowanie przedsiębiorczości mają podstawowe znaczenie dla 

ożywienia gospodarczego.  

Małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność na szczeblach krajowych, 

niewielki odsetek angażuje się w działalność transgraniczną. W Polsce podstawowym aktem 

prawnym dla przedsiębiorców jest tzw. „Konstytucja biznesu”, której większość przepisów 

weszła w życie 30 kwietnia 2018 r. W skład pakietu „Konstytucji Biznesu” wchodzi pięć 

ustaw: 

 ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, 

 ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

 ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, 

 ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagra-

nicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsię-

biorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. 

Najważniejszym z zapisów Konstytucji dla biznesu jest Prawo przedsiębiorców (PP), 

które zastąpiło nowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej  

z 2004 r. Nowa ustawa Prawo przedsiębiorców zawiera definicje mikro-, małego i średniego 

przedsiębiorcy (art.7). 

a) mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 

lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz  

z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów 

euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 

nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

b) mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich 

lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 

 zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz  

z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów 

euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 

nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest 

mikroprzedsiębiorcą; 

c) średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch 

ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
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 zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 

 osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz  

z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów 

euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat 

nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest 

mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. 

Niezależnie od zasięgu działalności MSP objęte są zakresem prawodawstwa UE  

w różnych obszarach, na przykład w dziedzinie podatków (art. 110-113 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)), konkurencji (art. 101–109 TFUE) i prawa 

spółek (prawo przedsiębiorczości – art. 49–54 TFUE). Przyjęta przez Komisję definicja MSP 

znajduje się w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. i jest 

zgodna z ustawą Prawo Przedsiębiorców.  

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich 

przedsiębiorstw w UE. W 2015 r. nieco mniej niż 23 mln MŚP wytworzyło 3,9 bilionów EUR 

w wartości dodanej oraz zatrudniło 90 mln osób, stanowiąc podstawę ducha przedsię-

biorczości i innowacji, które mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw 

unijnych.  

W ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej liczba przedsiębiorstw 

systematycznie rośnie (Tabela 1). Analiza danych za okres 2010-2015 pokazuje, że w Polsce 

zwiększa się ona dynamiczniej niż w UE-28. W roku 2010 w naszym kraju działało 1,48 mln 

firm, a w 2015 – 1,6 mln (wzrost o 8,5%), w całej Unii Europejskiej wzrost liczby 

przedsiębiorstw w analizowanym okresie wyniósł 7,3% (z 21,8 mln w 2010 r. do 23,4 mln  

w 2015 r.). Polska pod względem liczby firm zajmuje szóste miejsce wśród krajów UE. 

Ciągle jednak istnieje ogromny potencjał tego wzrostu – nasycenie naszej gospodarki 

przedsiębiorstwami mierzone liczbą firm na 1000 mieszkańców jest niższe od średniej UE. 

Wynik 42 firm daje nam 21. miejsce wśród państw UE (średnia dla UE – 46 firm) (Polska 

Agencja…). 

Firmy mikro, małe i średnie jak pokazuje tabela 1 stanowią większość przedsiębiorstw 

zarówno w Polsce, jak i krajach UE. Wśród polskich przedsiębiorstw dominują podmioty 

mikro 95,5%, a w UE 92,9%, mamy mniej małych firm w stosunku do średniej unijnej  

3,4% – UE 6,0%. Dane publikowane przez GUS pokazują, że struktura polskich 

przedsiębiorstw powoli zaczyna się upodabniać do unijnej. Ich analiza na przestrzeni lat 

1999– 2015 pokazuje stopniowy spadek udziału mikroprzedsiębiorstw – z 96,8% do 95,5% 

oraz wzrost udziału małych firm – z 2,3% do 3,4%. 
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Tabela 1. 

Wybrane dane dopełniające obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce 

Wskaźnik Wartość w Polsce Średnia w UE 

Udział MSP w całkowitej liczbie przedsiębiorstw  99,8% 99,8% 

Udział mikroprzedsiębiorstw całkowitej liczbie przedsiębiorstw 95,5% 92,9% 

Udział małych firm w całkowitej liczbie przedsiębiorstw 3,4% 6,0% 

Udział średnich firm w całkowitej liczbie przedsiębiorstw  0,9% 1,0% 

Udział dużych firm w całkowitej liczbie przedsiębiorstw 0,2% 0,2% 

Wartość dodana brutto według cen czynników produkcji wytwarzana 

przez przedsiębiorstwa  

43,7% 47,3% 

Udział mikrofirm w wartości dodanej brutto przedsiębiorstw 15,8% 20,6% 

Udział małych firm w wartości dodanej brutto przedsiębiorstw 13,8% 17,7% 

Udział średnich firm w wartości dodanej brutto przedsiębiorstw 21,5% 18,5% 

Udział dużych firm w wartości dodanej brutto przedsiębiorstw 48,9% 43,3% 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw  

w Polsce i Unii Europejskiej, http://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ebook/722?_ga= 

2.71612563.107414049.1542557926-1531045112.1542557926, 2018.09.03, na podstawie danych 

Eurostat za 2015 r., http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_ 

small_and_medium-sized_enterprises, 2018.08.28. 

Natomiast udział średnich i dużych przedsiębiorstw w analizowanym okresie utrzymuje 

się na niezmienionym poziomie (średnie – 0,9%, duże – 0,2%). To pozytywny trend zmiany 

struktury przedsiębiorczości w Polsce (Polska Agencja…). Według danych Eurostatu za  

2015 rok 75% MSP w Polsce prowadzi działalność w handlu i usługach, co siódme  

w budownictwie co ósme w przemyśle. W stosunku do UE charakteryzuje nas większa liczba 

przedsiębiorstw handlowych niż usługowych, co pokazuje rysunek 1. Jednocześnie  

w ostatnich latach zauważyć można stopniowe zmiany struktury, zmniejszenie liczby 

przedsiębiorstw handlowych na rzecz usługowych.  

Analiza danych Eurostatu dotyczących sektora MSP w Polsce i krajach UE wskazuje 

także na duże róznce w tworzeniu wartości dodanej brutto. Rysunek 2 przedstawia strukturę 

wartości dodanej brutto według cen czynników produkkicji wytworzoną w sektoze MSP 

według segmentów gospodarki w Polsce i UE w roku 2015. W Uni Europejskiej największy 

wkład w tworzenie PKB ma dział usług, w drugiej kolejności przemysł. W Polsce także 

dominują usługi ale struktutrlanie w mniejszym stopniu 32%, przemysł 31,6%. W stosunku 

do państw unijnych większe znaczenie u nas odgrywa handel w tworzeniu wartości dodanej 

brutto 25,9%, średnia unijna 22,8%. Jak wskazują doświadczenia państw wysoko 

rozwiniętych, sektory przemysłu i handlu powinny w przyszłości tracić u nas na zanczeniu na 

rzez sektora usług. Powodem dysproporcji w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw są 

m.in. czynniki otoczenia regionalnego, których oddziaływanie w poszczególnych regionach 

jest różne, w znacznym stopniu decydują one o konkurencyjności MSP. 
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Rysunek 1. Struktura sektora MSP według sektorów gospodarki w Polsce i UE – 28 w 2015 r. Źródło: 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  

i Unii Europejskiej, http://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ebook/722?_ga=2.71612563.1074140 

49.1542557926-1531045112.1542557926. 2018.09.03. 

  
Rusunek 2. Struktura wartości dodanej brutto według cen czynników produkcji w sektorze MSP 

według sektorów gospodarki w Polsce i UE – 28 w 2015 r. Źródło: Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, 

http://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ebook/722?_ga=2.71612563.107414049.1542557926-

1531045112.1542557926, 2018.09.03. 

Wśród determinant przewagi konkurencyjnej regionu wg M.E. Portera można wyróżnić 

(Wach, 2008, ss. 57-59): 

 kontekst działania firmy – kontekst lokalny zachęcający do inwestycji oraz 

nieustannego rozwoju, 

 uwarunkowania popytu – wymagający i wyszukani odbiorcy, lokalny popyt  

w wyspecjalizowanych segmentach,  
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 branże pokrewne i wspierające – dostępność lokalnych dostawców oraz przedsię-

biorstw prowadzących pokrewną działalność, współpraca pomiędzy branżami zamiast 

izolacji (klastry),  

 uwarunkowania zasobowe – wysokiej jakości wyspecjalizowane zasoby wejściowe 

np. zasoby ludzkie, infrastruktura fizyczna, administracja, surowce naturalne itp. 

Ważnym czynnikiem determinującym rozwój przedsiębiorstwa jest jego zdolność do 

reagowania na zamiany zachodzące w otoczeniu. Istniej wiele barier, które zniechęcają do 

podejmowania własnej działalności gospodarczej (rysunek 3).  

 
Rysunek 3. Wyniki ankiety przeprowadzonej w 27 krajach UE zawierającej pytanie: W jakim stopniu 

zgadzają się Państwo z następującym stwierdzeniem? Źródło: The Gallup Organization, Flash 

Eurobarometr, Entrepreneurship In the EU and Beyond, Analytical report, Available online 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/ publicopinion/flash/ fl_283_en.pdf, 2018.08.25. 

Bariery funkcjonowania MSP w regionie możemy podzielić według kryterium czasu,  

na bariery wejścia na rynek oraz rozwoju. Bariery wejścia są zgodne z obawami 

ankietowanych europejczyków: trudności administracyjne, niejasne przepisy, problemy  

z uzyskaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności, niski popyt. Bariery wzrostu 

można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Do barier wewnętrznych możemy zaliczyć 

(Drab-Kurowska, Sokół, 2010, s. 103): 

 niedostateczną ilość kapitału rzeczowego oraz finansowego,  

 brak dostatecznych umiejętności w zakresie planowania działalności, sprzedaży oraz 

marketingu, zarządzania finansowego,  

 niska jakość produktów, przestarzały park maszynowy i technologiczny, konieczność 

modernizacji maszyn, 

 brak umiejętności pozyskiwania informacji. 

Do barier zewnętrznym funkcjonowania MSP zaliczymy (Drab-Kurowska, Sokół, 2010,  

s. 103): 

 finansowa – wysokie koszty kredytu bankowego, czasochłonne procedury, 

konieczność zabezpieczenia pożyczonego kapitału, 
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 prawna – niejasność przepisów, błędy w interpretacji ustawodawców i urzędników,  

 rynkowa – wysoki poziom konkurencji, w tym konkurencja w szarej strefie, 

trudności w znalezieniu rynków zbytu, import substytutów i nowych produktów oraz 

usług,  

 fiskalna – złożoność systemu podatkowego, niestabilność systemu, poziom 

opodatkowania,  

 kadrowa – niedostateczne kwalifikacje pracowników, brak możliwości pozyskania 

wysoko kwalifikowanej kadry z uwagi na wysokie koszty zatrudnienia specjalistów, 

wysoka fluktuacja pracowników, 

 administracyjna – duża ilość formalności związana z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, bariery związane z niskim zaangażowaniem władz lokalnych we 

wspieranie MSP, słaby system informacyjny o planowanych działaniach w regionie,  

 infrastrukturalna – niedostateczny rozwój struktury technologiczno-organizacyjnej, 

 społeczna – niedostateczna kultura przedsiębiorczości, niski prestiż społeczny 

przedsiębiorcy, niechęć do pracy w MSP, 

  makroekonomiczna – wolne tempo wzrostu gospodarczego, niewielki popyt na 

produkty wysokiej jakości na skutek zubożenia społeczeństwa.  

Biorąc pod uwagę wszystkie bariery funkcjonowania MSP, na szczeblu UE przyjmowane 

są inicjatywy, które mają sprawić, że Europa stanie się atrakcyjniejszym miejscem pod 

względem zakładania spółek i prowadzenia działalności. Inicjatywy te, prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. 
Programy na szczeblu UE wspierające sektor MSP  

Nazwa programu Opis działania  

Small Business Act 

(SBA) 

Najbardziej kompleksowa inicjatywa dotycząca sektora MSP przedstawiona przez 

Komisję Europejską w czerwcu 2008r. w ramach komunikatu (COM(2008)0394). 

Celem SBA było stworzenie nowych ram polityki opierającej się na europejskiej karcie 

małych przedsiębiorstw na rzecz promowania przedsiębiorczości i zatrudnienia  

w sektorze MSP.  

Sieci UE dla MSP 

Ustanowione przez Komisję Europejską Enterprise Europe Network udzielają wsparcia 

MSP w zakresie biznesu i innowacji np. „Twoja Europa Biznes’, „SOLVIT”, MSP  

i środowisko”. 

„Horyzont 2020” Program na lata 2014-2020 ma na celu stworzenie lepszego i bardziej wszechstronnego 

środowiska wsparcia dla działalności MSP w dziedzinie badań naukowych i innowacji.  

COSME  Program konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na okres 2014-2020. 

Plan opera się na trzech głównych filarach: edukacja i szkolenia z zakresu przedsię-

biorczości, stworzenie środowiska dla przedsiębiorczości – usuwanie barier 

administracyjnych, ponowne zaszczepienie kultury przedsiębiorczości w UE, 

wspieranie nowej generacji przedsiębiorców – ludzi młodych i kobiet.  

„Europa2020” Program wspierania przedsiębiorczości i wzrostu poprzez zmniejszanie obciążeń 

administracyjnych dla sektora MSP, ułatwianie dostępu do finansowania, wspieranie 

dostępu do rynków globalnych dla przedsiębiorców z UE, generowanie polityki  

w zakresie ochrony egzekwowania praw własności przemysłowej, działania badawcze 

stymulujące innowacje technologiczne i wzrost gospodarczy.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Parlamentu Europejskiego, http://www.europarl. 

europa.eu/factsheets/pl/sheet/63/male-i-srednie-przedsiebiorstwa, 2018.08.20. 
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Wszystkie działania na poziomie UE oraz Państw członkowskich zmierzają do trzymania 

dotychczasowego poziomu zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, także poprzez 

powstawanie nowych firm oraz rozwoju przedsiębiorczości. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na pełne wykorzystanie potencjału społeczności lokalnych, zasobów kapitałowych  

i surowcowych.  

W rozwój inicjatyw na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowany jest 

Parlament Europejski. Już w 1983r. Parlament Europejski ogłosił rok Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tego czasu przedstawił szereg inicjatyw służących 

rozwojowi MSP. Niektóre z nich przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. 
Wybrane inicjatywy Parlamentu Europejskiego na rzecz sektora MSP  

Data Inicjatywa Parlamentu Europejskiego  

czerwiec 

2010 r. 

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie wspólnej polityki w zakresie innowacji  

w zmieniającym się świecie, stworzenia warunków sprzyjających lepszej dostępności kapitału 

dla MSP. 

marzec 

2011 r. 

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie polityki przemysłowej w erze globalizacji.  

W rezolucji wezwał Komisję m.in. do przyspieszenia wdrażania programu SBA, zaapelował  

o uaktualnienie definicji MSP, zachęcał Komisję do rozszerzenia udziału MSP w programach 

ramowych na rzecz badań naukowych i rozwoju.  

maj  

2011 r. 

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sparwie przeglądu programu „Small Business Act”,  

w której upominał Państwa członkowskie, że program nie jest prawidłowo realizowany  

w szczególności na szczeblu krajowym.  

październik 

2012 r. 

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw: 

konkurencyjność i możliwości działalności gospodarczej. W rezolucji zwrócono uwagę na 

kwestię: zmniejszenia obciążeń administracyjnych, wspierania konkurencyjności i tworzenia 

miejsc pracy, uruchamianie nowych przedsiębiorstw, dostęp do informacji i finansowania.  

styczeń 

2014 r. 

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie reindustrializacji Europy z myślą o promo-

waniu i konkurencyjności trwałego rozwoju, w której podkreślił znaczenie MSP dla gospodarki 

UE oraz wezwał do udzielania przedsiębiorstwo z tego sektora szczególnego wsparcia  

i pomocy.  

wrzesień 

2016 r. 

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie dostępu do finansowania dla MSP  

i zwiększenia różnorodności finansowania MSP w ramach unii rynków kapitałowych.  

lipiec  

2017 r. 

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie opracowania ambitnej strategii przemysłowej 

UE jako strategicznego priorytetu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i innowacji  

w Europie.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Parlamentu Europejskiego, http://www.europarl. 

europa.eu/factsheets/pl/sheet/63/male-i-srednie-przedsiebiorstwa, 2018.08.20. 

3. Zatrudnienie w sektorze MSP w Polsce i UE 

W I kwartale 2018 r. w Polsce ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 

17,1 mln osób i zmniejszyła się w porównaniu do IV kwartału 2017 roku (o 120 tys.,  

tj. o 0,7%), jak i w skali roku (o 155 tys., tj. o 0,9%). Populacja osób biernych zawodowo  

w wieku 15 lat i więcej liczyła 13 405 tys. i w porównaniu z IV kwartałem 2017 r.,  

jak i w skali roku nie odnotowano istotnych zmian w wielkości tej grupy osób (GUS). 
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Wśród całkowitej populacji UE w 2016 r. 510,1 mln osób 379,7 mln było w wieku  

15-74 lat Spośród nich 244,5 miliona było aktywnych zawodowo; 135,2 miliona było  

w konsekwencji nieaktywnych ekonomicznie. Ponadto 223,6 miliona osób było 

zatrudnionych, a 20,9 miliona było bezrobotnych. Pracownicy (188,4 mln) znacznie 

przewyższali liczbę osób samozatrudnionych (32,7 mln), a praca w pełnym wymiarze godzin 

(178,2 mln) była znacznie częstsza niż praca w niepełnym wymiarze godzin (45,3 mln) 

(Eurostat). Na rysunku 4 przedstawiono wskaźnik zatrudnienia dla Polski i UE – 28, za okres 

10 lat.  

 

Rysunek 4. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata w UE-28 i w Polsce w latach 2007-2017. 

Źródło: opracownie własne na podstawie danych Eurostatu. Labour Forces Survey, Employed rates by 

sex, age and citizenship (%), [lfsa_ergan]. Available online http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ 

show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en, 2018.08.20. 

Wskaźnik zatrudnienia w Polsce w roku 2017 w stosunku do roku 2007 wzrósł  

o 9,1 pkt. %. W UE nastąpił wzrost o 2,7 pkt. %. Tendencja rosnąca wskaźnika z każdym 

rokiem przybliża Polskę do średniej unijnej. W 2017 roku w UE – 28 wskaźnik zatrudnienia 

osób w wieku 15-64 lata, mierzony w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności  

UE (EU LFS)2 wynosił 68,3%.  

Inaczej przedstawia się wskaźnik zatrudnienia jeżeli pod uwagę weźmiemy wiek oraz płeć 

pracujących – tabela 4. W roku 2017 wśród osób młodych w wieku 15-24 lata w Polsce 

wskaźnik zatrudnienia wyniósł dla kobiet 25,2% a mężczyzn 33,9%, średni dla UE – 28 to 

odpowiednio dla kobiet 32,9% i mężczyzn 36,3%. W Polsce w stosunku do średniej  

UE sytuacja przedstawia się bardzo niekorzystnie w przedziale wiekowym 55-64 lata. 

Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet 39,3% – średnia unijna UE – 28 50,8%. Różnica  

                                                      
2 Ludność aktywna zawodowo (siła robocza) obejmuje osoby zatrudnione i niezatrudnione. Do celów badania 

aktywności ekonomicznej ludności (EU LFS) osoby zatrudnione definiuje się jako osoby w wieku 15 lat  

i starsze, które w tygodniu referencyjnym wykonały jakąś pracę, nawet jeśli pracowały tylko przez jedną 

godzinę w tygodniu, za odpłatnością, dla zysku lub korzyści dla rodziny. Do siły roboczej należą również 

osoby zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą, które tymczasowo nie pracowały ze względu np. 

na chorobę, urlop, uczestnictwo w szkoleniu.  
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w grupie mężczyzn wynosi – 5,4 pkt. %. Wpływ na taką sytuacja miało obniżenie wieku 

emerytalnego w 2017 roku w Polsce dla kobiet 60 lat i mężczyzn 65 lat.  

Tabela 4. 
Wskaźnik zatrudnienia w Polsce i średnio w UE-28 wg płci i wieku dane za 2017r.  

 15-24 25-54 55-64 15-64 

PL % UE % PL-

UE 

(p.p) 

PL% UE% PL-

UE 

(p.p) 

PL% UE% PL-

UE 

(p.p) 

PL% UE% PL-

UE 

(p.p) 

Kobiety 25,2 32,9 -7,7 75,3 73,7 +1,6 39,3 50,8 -11,5 59,5 62,4 -2,9 

Mężczyźni 33,9 36,3 -2,4 87,3 85,5 +1,8 58,3 63,7 -5,4 72,8 72,9 -0,1 

Ogółem  29,6 34,7 -5,1 81,4 79,6 +1,8 48,3 57,1 -8,8 66,1 67,1 -1,6 

Źródło: opracownie własne na podstawie danych Eurostatu. Labour Forces Survey, Employed rates by 

sex, age and citizenship (%), [lfsa_ergan]. Available online http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ 

show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en, 2018.08.20. 

Analizując strukturę zatrudnienia w I kwartale 2018 roku – rysunek 5, w Polsce liczba 

osób zatrudnionych na etat jest o 3,98 pkt. % mniejsza niż w UE. W porównaniu do państw 

unijnych więcej osób decyduje się na samozatrudnienie - różnica pomiędzy Polską  

a UE 2,48 pkt. %.  

 
Rysunek 5. Struktura pracujących w wieku 15-64 lata, w Polsce i UE – I kwartał 2018 r. Źródło: 

opracownie własne na podstawie danych Eurostatu. Labour Forces Survey, Employed rates by sex, 

age and citizenship (%), [lfsa_ergan]. Available online http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ 

show.do?dataset=lfsa_ergan&lang=en, 2018.08.20. 

Pomimo trudności biurokratycznych samozatrudnionych najszybciej przybywa wśród 

profesjonalistów: branża IT, prawnicy, księgowi, lekarze, doradcy od zarządzania, reklamy, 

zakładają najczęściej mikro firmy. W roku 2018 w Polsce wprowadzono oczekiwane zmiany 

dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wprowadzona w kwietniu 2018 roku 

Konstytucja dla biznesu ustawą Prawo Przedsiębiorców wprowadziła tzw. ulgę na start, czyli 

zwolnienie z opłacania składek ZUS w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia 

działalności gospodarczej. Przedsiębiorca został zwolniony z opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne, pozostał obowiązek opłacania składki zdrowotnej 3 . Po pełnych  

                                                      
3 Wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą 9% od podstawy 3554,93zł, 

czyli 319,94 zł.  
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6 miesiącach kalendarzowych przedsiębiorca może skorzystać z kolejnej ulgi. tzw. 

„preferencyjnego ZUS”, który pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki ZUS. 

Kolejnym krokiem mającym ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez obniżanie 

jej kosztów było wprowadzenie w sierpniu 2018 r. ustawy zmieniającej ustawę  

z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę z dnia 16 listopada 

2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy ustawy wprowadzają tzw. „mały 

ZUS” od 1 stycznia 2019 roku. Po wprowadzeniu zmian osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5 krotności 

minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku 5250 zł) będą mogły opłacać obniżone składki na 

ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do przychodu.  

Wszystkie wprowadzane zmiany mają pozytywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, 

pobudzać aktywność zawodową, poprawić sytuację finansową, rentowność, wzrost 

zatrudnienia głównie w mikro i małych firm.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa są obecnie siłą napędową polskiej i unijnej gospodarki. 

To w tym sektorze odnotowuje się od lat wzrost zatrudnienia. W 2016 r. wskaźnik 

zatrudnienia w UE dla osób w wieku 20-64 lat wynosił 71,1%, co stanowi najwyższy 

wskaźnik odnotowany kiedykolwiek w UE. Tylko jedna trzecia (31,4%) kobiet w wieku  

20-64 lat w UE w 2016 r. pracowała w niepełnym wymiarze godzin, znacznie więcej niż 

mężczyźni (8,2%). W 2016 r. odsetek pracowników w wieku 15-74 lat w UE z umową  

o ograniczonym czasie trwania wyniósł 14,2% (Eurostat…). 

Tabela 5. 

Osoby pracujące w przedsiębiorstwach w Polsce i w UE – 28 według klas wielkości –  

udział w przedsiębiorstwach ogółem, w % 

Wielkość przedsiębiorstwa Polska UE 28 (średnia) Różnica PL-UE 28 

Mikroprzedsiębiorstwa 36,8% 29,8% +7,0 p.p. 

Małe przedsiębiorstwa 13,9% 20,0% -6,1 p.p. 

Średnie przedsiębiorstwa 17,8% 16,7% + 1,1 p.p. 

Duże przedsiębiorstwa 31,6% 33,4% -1,8 p.p  

Ogółem sektor MSP 68,4% 66,6% + 1,64 p.p. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie, European Commission. Poland SBA Fact Sheets 2017, 

Available online https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/eu28_sba_fact_sheet.pdf, 2018.08.29. 

Zdecydowana większość miejsc pracy, zarówno w Polsce jak i przeciętnie w UE jest 

tworzona w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – tabela 5.  

Analizując strukturę zatrudnienia przedsiębiorstw w 2017 roku w Polsce i UE-28,  

to wśród średnich i dużych przedsiębiorstw zatrudnienie kształtuje się podobnych poziomach. 

Wynoszą one odpowiednio wśród średnich +1,1 pkt. % zatrudnionych więcej w Polsce niż  

w średnio w UE-28. W strukturze dużych przedsiębiorstw sytuacja przedstawia się odwrotnie 

więcej zatrudnionych w UE-28 +1,8 pkt. %. Znaczne różnice pomiędzy Polską a UE-28 

występują w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. W Polsce najwięcej zatrudnionych  

w 2017 roku było w sektorze mikro przedsiębiorstw 36,8%. W UE-28 wskaźnik ten w tej 
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grupie przedsiębiorstw wynosi 29,8%. W UE-28 w porównaniu z Polską więcej osób 

pracowało w sektorze małych przedsiębiorstw, różnica między Polską a UE-28 – 6,1 pkt. %.  

Wszystkie działania podejmowana na szczeblu UE oraz rządów krajów członkowskich 

zmierzają do rozwoju przedsiębiorczości, wspierania sektora MSP, promocji zatrudnienia  

i poprawy życia ludności w regionach. Sytuacja na rynku pracy sprzyja rozwojowi 

społeczności lokalnych. Spadek bezrobocia, wzrost zatrudnienia i dochodów gospodarstw 

domowych, ogranicza ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego.  

W roku 2018 odnotowano w Polsce najniższą stopę bezrobocia od maja 1992 r., tj. od 

początku prowadzenia Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przez GUS – 4,2%.  

 
Rysunek 6. Stopa bezrobocia w Polsce i wybranych krajach UE – dane maj-lipiec 2018. Źródło: 

opracowanie własne na podstawie danych countryeconomy.com. Available online country 

economy.com/unemployment, 2018.08.30. 

W I kwartale 2018 r. stopa bezrobocia kobiet ukształtowała się na wyższym poziomie niż 

mężczyzn (4,3% wobec 4,1%), natomiast biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania była 

wyższa wśród mieszkańców wsi. Natężenie bezrobocia jest silnie zróżnicowane regionalnie. 

W I kwartale 2018 r. najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie lubuskim 

(2,5%), wielkopolskim (2,6%) oraz dolnośląskim (2,9%), natomiast najwyższą w woje-

wództwie świętokrzyskim (8,1%), lubelskim (7,4%) oraz podkarpackim (7,1%) (GUS). 

Jak pokazuje rys. 6 – Polska w 2018 roku zajmuje bardzo wysokie miejsce wśród państw 

UE z najniższą stopą bezrobocia – 3,5% dane Eurostat z lipca 2018 r.  

Najwyższą stopę osób bez pracy odnotowano w Grecji, sytuacja ta utrzymuje się od 

kryzysu gospodarczego w Grecji w 2009r. Wśród państw UE najwyższe bezrobocie dotyka 

ludzi młodych poniżej 25 roku życia (tabela 6), Grecja 44,4%, Hiszpania 34,5%, Włochy 

33,8%, Portugalia 19,4%, Chorwacja 28,2%. Na tle tych państw Polska wypada bardzo 

korzystnie wskaźnik bezrobocia wśród ludzi młodych 11,8%. Najniższe bezrobocie wśród 

młodzieży maja także państwa: Niemcy 6,4%, Holandia 6,9%, Czechy 6,4%.  
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Tabela 6. 

Stopa bezrobocia wśród młodych < 25 lat, kobiet i mężczyzn dane za maj – lipiec 2018  

Kraj  
Bezrobocie wśród 

młodych < 25 lat  

Bezrobocie wśród 

mężczyzn  

Bezrobocie wśród 

kobiet  

Wielka Brytania  11,5% 4,2% 4,1% 

Niemcy  6,4% 4,2% 3,0% 

Francja 19,5%  8,8% 8,7% 

Hiszpania 34,5% 13,7% 17,1% 

Włochy  33,8% 10,7% 12,9% 

Grecja 44,4% 17,3% 26,2% 

Portugalia 19,4% 6,5% 7,1% 

Irlandia 12,5% 5,8% 5,5% 

Austria 10,2% 5,7% 4,8% 

Belgia 16,9% 6,5% 5,8% 

Bułgaria 11,9% 6,3% 5,1% 

Cypr 25,3% 10,4% 11,2% 

Czechy  6,4% 2,0% 3,0% 

Dania 8,3% 4,7% 5,1% 

Estonia 11,9% 7,5% 6,1% 

Finlandia 21,1% 8,8% 8,8% 

Chorwacja 28,2% 9,5% 11,3% 

Węgry 10,4% 3,5% 4,3% 

Litwa 13,9% 8,7% 5,7% 

Luksemburg  13,4% 5,0% 6,2% 

Łotwa 14,7% 9,0% 7,4% 

Malta  8,1% 4,3% 4,4% 

Holandia 6,9% 3,8% 4,0% 

Polska 11,8% 4,1% 4,3% 

Rumunia 16,8% 5,3% 3,8% 

Szwecja 20,6% 7,1% 6,6% 

Słowenia 10,7% 5,4% 6,6% 

Słowacja 17,1% 6,9% 7,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych countryeconomy.com. Available online country 

economy.com/unemployment, 2018.08.30. 

Spadek bezrobocia wśród młodzieży w Polsce został osiągnięty dzięki realizacji 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, np.: „Kapitał ludzki”, „Akcja kwalifikacja”, nowy 

program realizowany od 2018 roku „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”. W ramach 

programów młodzież uczestniczyła w zajęciach dodatkowych przygotowujących do wejścia 

na rynek pracy, odbywała płatne miesięczne staże zawodowe. Realizacja programów 

aktywizowała młodych ludzi, którzy najczęściej po stażach znajdowali zatrudnienie w małych 

i średnich firmach.  

4. Koszty pracy w sektorze MSP w Polsce i UE 

Praca stanowi jeden z głównych czynników funkcjonowania gospodarki. Z punktu 

widzenia przedsiębiorstw jest ona kosztem, na który składają się nie tylko płace  

i wynagrodzenia wypłacane pracownikom, ale także koszty pozapłacowe, głównie składki na 

ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę. Stanowi ona zatem podstawowy czynnik 



138   M. Grzeszczak 

konkurencyjności w biznesie, na którą wpływają jednak również koszty kapitału (np. odsetki 

od pożyczek i dywidendy od udziałów kapitałowych) oraz aspekty pozacenowe, takie jak 

przedsiębiorczość, umiejętności, wydajność pracy, innowacyjność i marka, pozycjonowanie 

produktów na rynku. Jeżeli chodzi o pracowników, wynagrodzenie otrzymywane przez nich 

za pracę, najczęściej zwane płacą albo zarobkami, stanowi przeważnie główne źródło ich 

dochodów i dlatego ma bardzo istotny wpływ na ich możliwości wydawania lub oszczędzania 

pieniędzy, co przekłada się na poziom zamożności ludzi żyjących w danym regionie/kraju.  

Wysokość miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę w wybranych krajach UE 

w 2018 r. przedstawia tabela 7. Na najwyższe minimalne zarobki mogą liczyć pracownicy 

zatrudnieni w Luksemburgu 2396,60$, Irlandii 1936,60$, Belgii 1874,00$, Holandii 

1865,10$. W Polsce w 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2100,00zł – 603,20$ i była jedną 

z niższych w stosunku do państw europejskich. Najniższa płace minimalną w 2018 roku 

otrzymywali pracownicy zatrudnieni w Bułgarii 312,70$.  

Tabela 7. 

Miesięczne minimalne wynagrodzenie brutto w Polsce i w wybranych krajach UE –  

dane za 2018 rok  

Kraj  wynagrodzenie w walucie kraju  wynagrodzenie w $ 

Wielka Brytania  1297,00 £ 1723,6  

Niemcy  1498,00 € 1796,60 

Francja 1498,50 € 1797,10  

Hiszpania 858,60 € 1029,70  

Grecja 683,8 € 820,00 

Portugalia 676,70 € 811,50 

Irlandia 1614,00 € 1936,60 

Belgia 1562,60 € 1874,00 

Bułgaria 510,00 лв 312,70 

Cypr 870,00 € 947,20 

Czechy  12200,00 Kč 573,00 

Estonia 500,00 € 599,70 

Chorwacja 3439,80 kn 479,90 

Węgry 138000,00Ft 533,20 

Litwa 400,00 € 479,70 

Luksemburg  1998,60 € 2396,90 

Łotwa 430,00 € 515,70 

Malta  747,50 € 896,50 

Holandia 1594,20 € 1865,10 

Polska 2100,00 zł  603,20 

Rumunia 1900,00 lei 488,20 

Słowacja 480,00 € 575,70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych countryeconomy.com. Available online country 

economy.com/unemployment, 2018.08.30, dane dla Cypru podano za rok 2017.  

Średni godzinowy koszt pracy w 2016 r. szacowany był na 25,40 EUR w UE-28 i na 

29,80 EUR w strefie euro (EA-19). Za tymi uśrednionymi danymi kryją się jednak istotne 

różnice pomiędzy państwami członkowskimi UE, w których wysokość godzinowych kosztów 

pracy waha się między 4,40 EUR w Bułgarii a 42,00 EUR w Danii. W Norwegii średni 

godzinowy koszt pracy był jeszcze wyższy (50,20 EUR) (Eurostat). 
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Na koszty pracy składają się koszty wynagrodzeń i płac oraz koszty pozapłacowe,  

na przykład płatne przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne. Z pojęciem 

kosztów pracy nierozerwalnie związane jest pojęcie płacowego klina podatkowego, które 

określane jest jako różnica między kosztami pracodawcy wynikającymi z zatrudnienia 

pracownika a kwotą faktyczną otrzymywaną przez niego – wynagrodzeniem netto 

pracownika (Polarczyk, 2007, s. 1). 

W 2015 r. klin podatkowy dla UE-28 wyniósł 38,4%. W 2015 r. najwyższe obciążenia 

podatkowe pracowników nisko uposażonych odnotowano w Belgii, na Węgrzech,  

w Niemczech, w Austrii, we Francji, we Włoszech, na Łotwie i w Szwecji (we wszystkich 

tych państwach powyżej 40,0%). Natomiast najniższe obciążenia podatkowe pracowników 

nisko uposażonych odnotowano na Malcie, w Irlandii i w Wielkiej Brytanii (we wszystkich 

tych państwach poniżej 30,0%). W Polsce wysokość klina podatkowego w 2017 roku przy 

wynagrodzeniu minimalnym 2000,00 zł wynosiła 39,05%. Wysokość składek na 

ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych na umowy o pracę w Polsce 

przedstawia tabela 8, z podziałem na koszty pracodawcy i pracownika.  

Tabela 8. 

Koszty pracy w Polsce w 2018r. – zatrudnienie na umowę o pracę 

Rodzaj ubezpieczenia  Pracownik(ubezpieczony)  Pracodawca (płatnik składek) 

Emerytalne 9,76% 9,76% 

Rentowe  1,5% 6,5% 

Chorobowe  2,45% - 

Wypadkowe  - 0,67-3,33 

Zdrowotne  9% - 

Fundusz Pracy - 2,45% 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych  

- 0,10% 

Fundusz Emerytur Pomostowych  - 1,5% 

Źródło opracowanie własne, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje od  

1 kwietnia 2018 r.  

W 2016 r. udział pozapłacowych kosztów pracy w kosztach pracy ogółem wynosił 23,9%  

w UE-28, podczas gdy w strefie euro było to 26,0%. W państwach członkowskich UE udział 

pozapłacowych kosztów pracy również był bardzo zróżnicowany. Najwyższy udział 

pozapłacowych kosztów pracy odnotowano we Francji (33,2%), w Szwecji (32,5%),  

w Belgii (27,5%), na Litwie (27,8 %) i we Włoszech (27,4%). Natomiast najniższy udział 

pozapłacowych kosztów pracy odnotowano na Malcie (6,6%), w Luksemburgu (13,4%), 

Irlandii (13,8%), Danii (13,9%) i Chorwacji (14,9%). 

W Polsce pracodawcy zatrudniający zleceniobiorców – umowy zlecenia, umowy o dzieło, 

także mają obowiązek opłacania kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń: 

Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Koszty dla 

pracodawców w zakresie zatrudniania zleceniobiorców i statusu zleceniobiorcy przedsta-

wiono w tabeli 9. Polska nadal należy do krajów o najniższych godzinowych kosztach pracy 

w Europie. W 2018 roku stawka minimalna wynosi 13,70zł. W stosunku do Państw 
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europejskich niskie wynagrodzenia minimalne. Analizując udział, jaki w ogólnych kosztach 

pracy stanowią obowiązkowe składki płacone łącznie przez pracowników i pracodawców 

okazuje się, że obciążenie pozapłacowymi kosztami pracy w Polsce należy do najwyższego  

w Europie, wyprzedzając pod tym względem takie kraje jak Szwecja czy Wielka Brytania. 

Tabela 9. 

Koszty pracy dla pracodawcy odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP 

w Polsce w 2018 r. – zatrudnienie na umowy cywilnoprawne 

Rodzaj umowy 
Koszty pracodawcy 

emerytalne rentowe wypadkowe FP FGŚP 

Umowa zlecenie z uczniem/studentem  

do 26 roku życia  

NIE  NIE NIE NIE NIE 

Umowa zlecenia zawarta z własnym 

pracownikiem  

TAK TAK TAK TAK TAK 

Umowa zlecenia zawarta z pracownikiem  

z innej firmy z wynagrodzeniem większym 

lub równym minimalnemu w 2018 r. – 

2.100,00 

dobrowolnie dobrowolnie dobrowolnie NIE NIE  

Umowa zlecenia zawarta z pracownikiem  

z innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym 

od minimalnego w 2018 r. – 2.100,00 

TAK TAK TAK  NIE4 TAK  

Umowa zlecenie – emeryt, rencista  TAK TAK TAK NIE 5 TAK  

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem  TAK TAK TAK TAK TAK 

Umowa o dzieło – pracownik z innej firmy  NIE NIE NIE NIE NIE 

Umowa o dzieło z uczniem/studentem  

do 26 roku życia 

NIE NIE NIE NIE NIE  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Młynarska-Wepa, 2016. 

5. Podsumowanie 

 

 
Rozpatrując aktywność gospodarczą i jej znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnych 

zauważamy, iż wzrost wszelkich inicjatyw oraz pobudzenie energii ludzkiej stały się 

głównymi priorytetami programów na rzecz przedsiębiorczości. Lokalne społeczności dzięki 

powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych, tworzeniu nowych miejsc pracy mogą 

rozwijać się bardziej dynamicznie. Realizacja tego rozwoju możliwa jest po uwzględnieniu 

czynników takich jak: polityka gospodarcza państwa, polityka społeczna, polityka lokalna, 

ustawodawstwo, przejrzystość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. W Polsce 

w 2018 roku zgodnie z główną zasadą Small Business Act „najpierw myśl na małą skalę” 

główne zmiany skoncentrowano na prawie podatkowym dla przedsiębiorców i ułatwianiu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez znoszenie barier administracyjnych. Pewne 

                                                      
4 Fundusz Pracy naliczymy w sytuacji gdy suma z umowy o pracę i umowy zlecenia wyniesie przynajmniej 

wysokość minimalnego wynagrodzenia jeśli już naliczamy FP i FGŚP należy pamiętać o wieku danej osoby. 

Kobieta, która ukończyła 55 lat, mężczyzna 60 lat wówczas nie naliczamy od następnego miesiąca,  

po osiągnięciu wymaganego wieku 
5 FP nie naliczamy jeśli umowa poniżej minimalnego wynagrodzenia.  
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uregulowania prawne uporządkowała oczekiwana przez przedsiębiorców Konstytucja dla 

Biznesu, która zawiera: podstawowe zasady dotyczące tworzenia i rozwój firm w Polsce, 

równe prawa, przejrzystość i prawo do informacji, uczciwą konkurencję i domniemanie 

niewinności przedsiębiorcy, powołano Rzecznika Praw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa potrzebują kolejnych działań wsparcia instytucjonalnego 

na poziomie gmin, powiatów czy województw. Zoptymalizowane działania wszystkich 

struktur z przedsiębiorcami pozwolą na osiąganie trwałych, pozytywnych efektów 

zrównoważonego rozwoju. Zasada „najpierw myśl na małą skalę” powinna być priorytetem 

politycznym na szczeblu administracji rządowej jak i samorządowej.  
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