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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która 
od 2000 roku wspiera przedsiębiorców. Celem działania PARP jest rozwój małych 
i średnich firm w Polsce – powstawanie nowych podmiotów, podnoszenie kwali-
fikacji i wzrost potencjału, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w oparciu o inno-
wacyjność i nowoczesne technologie, kształtowanie przyjaznego otoczenia bizne-
sowego, tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Realizu-
jąc działania wspierające przedsiębiorców (a także: instytucje otoczenia biznesu, 
jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, uczelnie), 
PARP korzysta ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich. Zarów-
no w okresie przedakcesyjnym, jak i po wejściu przez Polskę do Unii Europejskiej,  
PARP oferowała przedsiębiorcom wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze. 
W latach 2007–2015 Agencja jest odpowiedzialna za realizację działań w ramach 
trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki 
oraz Rozwój Polski Wschodniej a także aktywnie uczestniczy w opracowaniu 
założeń programów pomocowych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

PARP posiada unikalne doświadczenie nie tylko w przekazywaniu pomocy 
unijnej przedsiębiorcom. Od kilku lat w Agencji działa Ośrodek Badań nad 
Przedsiębiorczością, którego zadaniem jest prowadzenie badań z zakresu 
przedsiębiorczości, innowacyjności, zasobów ludzkich i usług wspierających 
prowadzenie działalności gospodarczej. W oparciu o ich wyniki powstają 
założenia dla kolejnych programów pomocowych, które odpowiadają na 
zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorców.

Aby pomoc była skuteczna, przedsiębiorca musi mieć łatwy dostęp do informa-
cji na jej temat. PARP zainicjowała utworzenie (około 170 ośrodków) Krajowego  
Systemu Usług dla MSP (KSU). KSU oferuje doradztwo dla firm na każdym eta-
pie prowadzenia działalności: od rejestracji działalności, poprzez sprawne pro-
wadzenie i zarządzanie firmą, aż po zawieszenie lub zakończenie działalności. 

Działający przy PARP ośrodek sieci Enterprise Europe Network współpra-
cujący z blisko 600 organizacjami członkowskimi z ponad 50 krajów, daje 
szansę przedsiębiorcom na skorzystanie z możliwości rynku ogólnoeuropej-
skiego. Ośrodek oferuje nieodpłatne, kompleksowe usługi obejmujące infor-
macje, szkolenia i doradztwo, przede wszystkim z zakresu prawa i polityk Unii 
Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą. 
Natomiast członkostwo w TAFTIE (Europejska Sieć Agencji Innowacyjnych) 
gwarantuje stały dostęp do najlepszych praktyk stosowanych w wiodących 
europejskich agencjach wspierających innowacyjność. 

PARP stale dopasowuje ofertę informacyjno-doradczą do zmieniających się 
potrzeb przedsiębiorców oraz pojawiających się nowych kanałów komunikacji. 
Obecnie Agencja na swoich stronach internetowych udostępnia kilkanaście 
branżowych baz wiedzy, oferujących szkolenia e-learningowe, e-booki, trans-
misje ze spotkań szkoleniowych i konferencji, informacje na temat możliwości 
ubiegania się o wsparcie, publikacje, wyniki badań. Z informacji i narzędzi za-
wartych na portalach PARP korzysta blisko milion internautów miesięcznie. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
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Wprowadzenie

Szanowni Państwo! 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowy dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. Mikro, 
mali i średni przedsiębiorcy stanowią aż 99,8% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Praca na własny ra-
chunek to droga do zapewnienia stabilizacji materialnej i niezależności oraz realizacja własnych celów. Do 
osiągnięcia sukcesu potrzebna jest ciężka praca i determinacja, a także fachowa wiedza i doświadczenie. 
Są one częścią kapitału początkowego, który każdy ambitny przedsiębiorca musi sobie zapewnić rozpo-
czynając przygodę z własną firmą. 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozszerza katalog 
usług Krajowego Systemu Usług (KSU), którego celem jest wspieranie rozwoju oraz promocja przedsiębior-
czości w naszym kraju. 

W ramach KSU współpracuje obecnie z PARP około 170 instytucji, które świadczą usługi dla firm według 
określonych Standardów. Standardy te są opracowane i monitorowane przez PARP, dzięki czemu przedsię-
biorca może być pewien, że otrzyma usługę najwyższej jakości. W ramach KSU działają Punkty Konsultacyj-
ne KSU, Fundusze Pożyczkowe, Fundusze Poręczeń Kredytowych, ośrodki Krajowej Sieci Innowacji, a także 
inne podmioty świadczące usługi doradczo-szkoleniowe na rzecz przedsiębiorców. W szerokiej ofercie KSU 
znajdziecie Państwo także pomoc w zakresie efektywnego zarządzania energią w przedsiębiorstwie, opty-
malizacji finansów, zarządzania technologiami informacyjnymi oraz w zakresie ochrony środowiska. Dodat-
kowo, przedsiębiorcy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego mogą korzystać z dedykowanej im usługi 
w zakresie marketingu. W szczególności polecam Państwu usługę proinnowacyjną w ramach Krajowej 
Sieci Innowacji KSU, ponieważ innowacje są warunkiem koniecznym dla rozwoju każdego przedsiębior-
stwa. Z kolei przedsiębiorcy poszukujący finansowania mogą skorzystać z oferty funduszy pożyczkowych 
oraz poręczeniowych.

Zapraszamy Państwa serdecznie do bliższego zapoznania się z wachlarzem usług oferowanych w ramach 
Krajowego Systemu Usług. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lat buduje kompleksowe wspar-
cie dla firm oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Mamy nadzieję, że z pomocą wiary-
godnego i sprawdzonego partnera, jakim jest KSU, osiągną Państwo zawodowy sukces. 

W kolejnej (już dziesiątej!) edycji informatora Przedsiębiorco! Skorzystaj!, opisujemy nowe usługi Krajo-
wego Systemu Usług (KSU), oraz krok po kroku informujemy, jak skorzystać z każdej usługi KSU, jakie są jej 
zalety i koszty. 

Obecnie KSU to:
1.  10 rodzajów dostępnych usług według monitorowanych standardów. Usług nieosiągalnych na ryn-

ku komercyjnym dla przyszłych i aktualnych mikro i małych przedsiębiorców 
2.  ponad 270 podmiotów oraz prawie 1200 konsultantów/doradców KSU dysponujących kom-

pleksową wiedzą, ustawicznie się dokształcający, biorący udział w cyklach szkoleń i testach kompe-
tencji organizowanych przez PARP. 
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3.  średniorocznie z usług KSU korzysta ponad 65 tys. klientów (od 2008 r., ośrodki KSU wyświadczyły 
około 16 tys usług doradczych oraz około 330 tys. usług informacyjnych),

4.  KSU został wyróżniony przez kraje członkowskie UE, jako dobra praktyka realizacji i Small Bu-
siness Act:

Oferta usług KSU jest dobrze oceniania przez samych klientów, co potwierdzają przeprowadzane na 
zlecenie PARP kolejne badania. Za największą zaletę Krajowego Systemu Usług, badani przedsiębiorcy 
uznali m.in:

•  bezpłatność wybranych usług – 79,9%
•  efektywność – 60,8%,
•  adekwatność do potrzeb – 57,5%
•  pomoc przedsiębiorcom oraz osobom planującym założenie działalności gospodarczej – 56% 
•  kompetencje konsultantów/doradców – 49,7%
•  lokalizację – 43%
•  standard świadczenia usług – 34,1%
•  dopasowanie usług do potrzeb potencjalnych – 20,6%
•  deklarację dostępności dla każdego – 8,8%.1

Pragniemy zaznaczyć, że informacje zawarte w Przedsiębiorco! Skorzystaj! są aktualne na dzień składa-
nia tekstu do druku, tj. 30 grudnia 2013 r., a sama publikacja nie może być jedynym źródłem informacji 
na temat opisywanych tu zagadnień. Aktualne informacje nt. zakresu świadczonych usług systemowych 
oraz organizacji zarejestrowanych w KSU, dostępne są na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości: www.ksu.parp.gov.pl.

Zachęcając do skorzystania z usług systemowych ośrodków Krajowego Systemu Usług, życzymy wielu 
sukcesów na drodze do rozwoju Państwa firmy.

1  Badanie wizerunku Krajowego Systemu Usług – Raport z analizy wyników badania, Warszawa 2012 oraz Raport wstępny 
„Badanie klientów PK KSU”, Warszawa 2013.



Rozdział i

informacja na temat  
Krajowgo Systemu Usług

Aleksandra Walczyk-Jansson
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informacja na temat Krajowego Systemu Usług (KSU)

Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw to system różnego rodzaju usług bizne-
sowych dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą. 

Krajowy System Usług dla MSP funkcjonuje już od 1996 r. Strategię KSU wypracowano wspólnie ze zrze-
szeniami przedsiębiorców i ministerstwami gospodarki oraz pracy i polityki społecznej. System wciąż ewo- 
luuje, dostosowując się do zmieniającej się w Polsce sytuacji gospodarczej, a także zmieniających się  
potrzeb przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich firm, do których głównie kierowane jest nasze 
wsparcie. 

Misją KSU jest bowiem rozwój przedsiębiorstw poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczo-
wych obszarach wymagających wsparcia państwa.

Obecnie w KSU zarejestrowanych jest 270 podmiotów, z których 170 świadczy usługi systemowe KSU.

Usługi KSU to usługi wymagające wsparcia państwa, czyli takie, do których mikro, mali i średni przedsię-
biorcy oraz osoby podejmujące działalność gospodarczą mają utrudniony dostęp ze względu na ich cenę 
rynkową bądź niedostosowanie do wymagań i specyfiki małych firm. Usługi KSU świadczone są według 
ustalonego i monitorowanego standardu, który określa sposób świadczenia usługi, jej zakres oraz rezultat, 
jaki uzyska klient – przedsiębiorca lub osoba podejmująca działalność gospodarczą. Istotnym elementem 
standardu jest to, że konsultant przed przystąpieniem do realizacji usługi diagnozuje potrzeby klienta oraz 
dobiera zakres usługi do jego potrzeb.

Niektóre usługi KSU są dla klientów bezpłatne inne – częściowo odpłatne, dofinansowywane ze środków 
publicznych. Zakres usług dostępnych w KSU oraz zasady ich finansowania zmieniają się. Podobnie dosto-
sowaniu podlegają standardy świadczenia poszczególnych usług. Zmiany wprowadzane są na podstawie 
wyników prowadzonych badań, obserwacji i trendów rozwoju gospodarki. W systemie KSU testowane są 
nowe usługi – wcześniej niedostępne dla klientów. Jeżeli prowadzone testy potwierdzą zainteresowanie 
nimi wśród klientów, mogą one zostać włączone do oferty KSU jako usługi systemowe.

Usługodawcy – zwani ośrodkami KSU, zobowiązani są do wdrożenia i stosowania systemu zapewnienia ja-
kości, zarówno w zakresie organizacji pracy oraz świadczenia poszczególnych rodzajów usług, jak i współ-
pracy w ramach KSU. Posiadany przez wszystkie ośrodki KSU system zarządzania jakością, zgodny z wy-
maganiami normy ISO serii 9001, jest weryfikowany przez niezależnych audytorów podczas okresowych 
audytów sprawdzających. 

Obecnie dostępne w KSU przedstawia tabela: 
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obecnie dostępne usługi w ramach  
Krajowego Systemu Usług (KSU) 

Usługi finansowane lub dofinansowane ze środków PaRP2

Rodzaj usługi
Liczba 

usługodawców

Termin 
dostępności 

usługi
Charakterystyka

Usługi informacyjne  
i doradcze świadczone 
przez Punkty 
Konsultacyjne KSU

53 31.12.2013 Usługi PK KSU, skierowane są do osób zamierzających za-
łożyć firmę oraz do przedsiębiorców i obejmują usługi in-
formacyjne i doradcze w zakresie prowadzenia i rozwoju 
firmy. 

W ramach usługi informacyjnej klienci mogą otrzymać 
informacje m.in.: jak założyć firmę, pozyskać finansowa-
nie, jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady  
w obszarze transferu technologii, finansowania zwrotnego, 
etc. Konsultanci PK KSU pomogą także w zaaranżowaniu 
spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą pro-
wadzić dalszy monitoring losów klienta. Usługa informacyj-
na jest bezpłatna.

Usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności 
gospodarczej obejmuje wszystkie aspekty zakładania dzia-
łalności gospodarczej w tym m.in. pomoc w przygotowa-
niu biznes planu oraz asysta w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, obejmuje zagadnienia formalno-prawne 
związane z prowadzeniem firmy, marketingu przedsiębior-
stwa, organizacji firmy oraz finansowania przedsiębiorstwa. 
Usługa doradcza asysty jest dofinansowana do 90%, obej-
muje maksymalnie 16 godzin dla osoby rozpoczynającej 
działalność gospodarczą oraz maksymalnie 24 godziny 
dla przedsiębiorcy, koszt dla klienta wynosi odpowiednio  
ok. 160 zł lub 240 zł.

Więcej informacji na stronie www:
ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/opieka_nad_klientem_oraz_
doradztwo

Usługa pilotażowa 
(doradczo-szkoleniowa) 
w zakresie marketingu 
i sprzedaży produktów 
dla mikro i małych 
przedsiębiorstw  
z branży przetwórstwa 
rolno-spożywczego

11 31.03.2014 Usługa dla mikro i małych przedsiębiorców z branży prze-
twórstwa rolno-spożywczego. Doradca przeprowadzi au-
dyt marketingowy, przygotuje plan marketingowy oraz 
pomoże w jego wdrożeniu. Klient będzie mógł także sko-
rzystać ze szkoleń z zakresu marketingu, budowania planu 
marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie  
i zasad monitorowania jego realizacji. 

Koszt jednej usługi wynosi średnio 10.700 zł. Usługa bez-
płatna dla klienta, stanowi dla niego pomoc de minimis.

Więcej informacji na stronie www:
http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/marketing-
dla-branzy-przetworstwa-rolno-spozywczego?first=Y

2 Z projektów systemowych PARP.
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Usługa KSI KSU 
– doradztwo dla 
innowacyjnych

19 30.06.2015 Usługa dla MSP. Doradca przeprowadzi audyt innowacyj-
ności przedsiębiorstwa, a następnie, w oparciu o potrzeby 
zidentyfikowane podczas audytu pomoże przy wdrożeniu 
innowacji/rozwiązań innowacyjnych. Usługa składa się  
z wielu komponentów, klient uzgadnia z doradcą optymal-
ny dla niego zakres. 
Planowany koszt audytu innowacyjności to 13.000 zł  
(ok. 100 godzin doradztwa), doradztwa we wdrożeniu in-
nowacji to 55.000 zł (ok. 300 godzin doradztwa). Koszt usłu-
gi zależy od zakresu uzgodnionych prac (komponentów). 
Usługa dofinansowana do 85% (pomoc de minimis). 
Więcej informacji na stronie www:
http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/innowacyjnosc-w-
przedsiebiorstwie

Usługa doradczo- 
-szkoleniowa w zakresie 
ochrony środowiska

7 30.09.2014 Usługa dla MSP. Doradca przeprowadzi u klienta audyt śro-
dowiskowy, tj. identyfikację stopnia spełniania przez przed-
siębiorcę wymogów prawnych, a następnie pomoże przy 
wdrożeniu działań rekomendowanych. W ramach usługi 
klient będzie mógł również skorzystać ze szkolenia, które 
podniesie umiejętność wykorzystania narzędzi pozwalają-
cych na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz 
obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
Koszt jednej usługi dla jednego klienta nie może być wyż-
szy niż 10.700 zł. Usługa dofinansowana do 70% (pomoc 
de minimis). 
Więcej informacji na stronie www:
http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/ochrona_srodowiska-
?first=Y

Usługa pilotażowa  
w zakresie efektywności 
energetycznej 
przedsiębiorstwa

10 30.09.2014 Usługa dla mikro i małych przedsiębiorców. Doradca prze-
prowadzi u klienta audyt energetyczny, wskaże metody 
i środki optymalnego wykorzystania energii w przedsię-
biorstwie i nakreśli możliwości wsparcia związanych z tym 
przedsięwzięć. Przedsiębiorca może otrzymać także pomoc 
doradczą w procesie przygotowania i wdrożenia systemu 
zarządzania energią oraz wsparcie szkoleniowe dotyczące 
efektywnego gospodarowania energią. 
Koszt jednej usługi wynosi średnio 10.700 zł. Usługa bez-
płatna dla klienta, stanowi dla niego pomoc de minimis.

Usługa doradcza 
w zakresie szybkiej 
optymalizacji 
zarządzania finansami 
przedsiębiorstwa

11 31.12.2014 Usługa dla mikro i małych przedsiębiorców. Doradca prze-
prowadzi audyt zarządzania finansami w firmie oraz wska-
że klientowi możliwości redukcji kosztów i osiągnięcia 
oszczędności związanych z prostymi i szybkimi do wdro-
żenia działaniami. 
Koszt jednej usługi dla jednego klienta nie może być wyż-
szy niż 10.700 zł. Usługa dofinansowana do 70% (pomoc 
de minimis).

Usługa pilotażowa 
doradczo-szkoleniowa 
w zakresie 
wykorzystania 
technologii 
informacyjnych 
w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem
 

9 31.12.2014 Usługa dla mikro i małych firm. Doradca pomoże przedsię-
biorcom poprawić efektywności zarządzania przedsiębior-
stwem, podniesienie zdolności operacyjnych firmy oraz 
wzrost jej konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych 
narzędzi informatycznych wspomagających ten proces. 
Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc fir-
mom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu 
małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw 
małych do średnich. 
Koszt jednej usługi wynosi średnio 10.700 zł. Usługa bez-
płatna dla klienta, stanowi dla niego pomoc de minimis.
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Usługi nie finansowane ze środków PaRP  
ale świadczone wg ustalonego standardu i monitorowane 

Rodzaj usługi
Liczba 

usługodawców
Charakterystyka

Usługi finansowe 
pożyczki

Ok. 70 FP, z czego 
44 porozumienia  
o współpracy  
z PARP

Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek głównie mikro, małym  
i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie obsługiwanym 
przez fundusz. Niektóre fundusze mogą udzielić pożyczki również 
osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.
Więcej informacji na stronie www:  
ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pozyczki

Usługi finansowe  
poręczenia

Ok. 55 FPK, z czego 
46 porozumień  
o współpracy  
z PARP

Fundusze poręczeniowe udzielają poręczeń kredytów, pożyczek 
oraz wadiów przetargowych. Poręczenia udzielane są mikro, małym 
i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom rozpoczynającym 
działalność gospodarczą, które spełniają warunki określone przez 
instytucję udzielającą kredytu lub pożyczki, jednak nie posiada-
ją wystarczającego zabezpieczenia spłaty. Głównym zadaniem 
funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom 
oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu 
do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych 
oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.
Więcej informacji na stronie www:  
ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/poreczenia

Usługa doradcza  
w zakresie optymalizacji 
kosztów prowadzenia 
działalności 
gospodarczej
(tzw. duża 
optymalizacja)

1 porozumienie  
o współpracy  
z PARP

Usługa skierowana do MSP. Doradca przeprowadza w firmie klienta 
audyt zarządzania finansami (finansowy, rachunkowy, podatkowy, 
prawny) oraz opracowuję Strategię Optymalizacji Kosztów 
Prowadzenia Działalności Gospodarczej (SOKPDG), która zawiera 
rekomendacje w zakresie optymalizacji kosztów wynikających  
z minimum 2 audytowanych obszarów. Ponadto doradca pomaga  
w procesie wdrażania rekomendacji optymalizacyjnych wynikających 
ze SOKPDG.
Więcej informacji na stronie www:   
ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/optymalizacja_kosztow

Usługa doradcza 
proinnowacyjna 
świadczona w ramach 
Krajowej Sieci Innowacji  
(KSI KSU)

25 porozumień  
o współpracy  
z PARP

Usługa skierowana do MSP. Doradca przeprowadza u klienta analizę 
potencjału i potrzeb technologicznych firmy w zakresie możliwości  
i potrzeb rozwoju wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. 
Klient może liczyć także na pomoc doradczą w procesie pozyskania  
i wdrożenia  nowych technologii, które pozwolą na jej rozwój po-
przez poprawę istniejących lub wdrożenie nowych produktów, 
procesów, metod marketingowych lub organizacyjnych.
Więcej informacji na stronie www:    
ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/porady_innowacyjne?first=Y

Planowane usługi w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU)  
– finansowane lub dofinansowane ze środków PaRP3

Rodzaj usługi
Planowany termin 

dostępności dla 
przedsiębiorców

Charakterystyka

Usługa doradczo--
szkoleniowa  
w zakresie zarządzania 
przedsięwzięciem 
finansowanym ze 
środków zwrotnych

styczeń-luty 2014 Usługa dla MSP. Doradca pomoże przedsiębiorcom w planowaniu 
oraz realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków zwrotnych 
(kredyt). Usługa jest powiązana z dostosowaną ofertą finansowania 
zewnętrznego instytucji finansowych (m.in. banków, funduszy 
pożyczkowych) zaangażowanych w projekt. 

3 Z projektów systemowych PARP.
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Rola Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
w rozwoju Krajowego Systemu Usług dla MSP

Wyzwaniem stojącym przed Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest stworzenie efektywnego 
i rozpoznawalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości w Polsce4, który pomoże przedsiębiorcom oraz 
osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą w rozwijaniu działalności gospodarczej. 

Rolą PARP jest:
1)   koordynowanie pracy systemu w zgodności z ustalonymi zasadami, w szczególności zapewnienie 

monitorowania uzgodnionych (opracowanych) standardów świadczenia usług, 
2)   pomoc w rozwoju kompetencji konsultantów (np. zapewnienie szkoleń), aby jak najlepiej mogli 

oni świadczyć usługi systemowe dla przedsiębiorców,
3)   zapewnienie informacji o ofercie systemu jak największej grupie potencjalnych odbiorców, czyli 

planowanie i organizowanie promocji dostarczanych przez KSU usług, 
4)   ułatwianie i stymulowanie współpracy w ramach sieci, w sytuacji gdy w określonym obszarze sieć 

tego wymaga. W celu zapewnienia przepływu informacji pomiędzy instytucjami zarejestrowany-
mi w KSU a PARP i Urzędami Marszałkowskimi, uruchomiono, funkcjonujący w oparciu o platfor-
mę informatyczną, system wymiany informacji. Za jego pośrednictwem dostęp do wiedzy mają 
również przedsiębiorcy i osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą. System 
ten stanowić ma przede wszystkim narzędzie współpracy, umożliwiające dostarczanie aktualnych 
i istotnych dla przedsiębiorców i innych odbiorców informacji, również przez ww. partnerów Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

5)   badanie odbioru, przez klientów, oferowanych przez KSU usług oraz stymulowanie modyfikacji 
oferty systemu (zaprzestanie dostępności określonych usług, testowanie i wprowadzanie nowych). 
Ponadto badanie rynku usług dostępnych dla przedsiębiorców oraz osób podejmujących działal-
ność gospodarczą oraz proponowanie nowych usług (dostosowanie istniejących), w sytuacji, gdy 
rynek ich nie zapewnia.

Aby zapewnić środki na ww. działania wspierające KSU PARP przygotowuje i realizuje projekty finansowane 
ze środków publicznych. Projekty takie muszą odpowiadać na realizację celów i rezultatów określonych 
w dokumentach strategicznych (np. Programach Operacyjnych, programach rządowych, itp.).

Działania rozwijające KSU prowadzone są przy założeniu, że budowa systemu zapewniania usług dla przed-
siębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez dbałość o standard, rozwój 
kompetencji, systemową współpracę oraz promocję oferty usług, a także bazowanie na usługodawcach, 
którzy w misję swojej działalności mają wpisany rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności generuje war-
tość dodaną dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Zakłada się, że 
tacy usługodawcy są trwale zainteresowani dostarczaniem usług dla MSP i osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą (poza okresem realizacji pojedynczego projektu) oraz są gotowi do współpracy 
z ww. klientów (nastawienie na obsługę wielu klientów, realizację usług o stosunkowo małej wartości fi-
nansowej, a nie dużych, kilkumilionowych projektów). 

4  Budowa systemu usług dla przedsiębiorców (szczególnie mikro) oraz osób rozpoczynających działalność gospodar-
czą, wymaga ścisłej współpracy z władzami regionalnymi, gdyż większość instrumentów wspierających rozwój małej 
przedsiębiorczości programowana i wdrażana jest na szczeblu regionalnym. 
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Przyszłość Krajowego Systemu Usług

Krajowy System Usług dla MSP powinien wspierać rozwój przedsiębiorstw poprzez zapewnienie wysokiej 
jakości usług biznesowych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, w obszarach uznanych 
za kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki. 

Widoczne kierunki rozwoju KSU to:
1)   zapewnienie dostępu do standardowych usług doradczych (w tym o charakterze proinnowacyj-

nym), szkoleniowych czy finansowych; w sytuacji, gdy usługi takie na rynku są trudno dostępne dla 
osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz MSP. Oznacza to konieczność opracowania 
i wprowadzenia do systemu nowych konkretnych usług dla przedsiębiorców.

2)   zachęcanie przedsiębiorców do korzystania z profesjonalnych usług, głównie doradczych i szkole-
niowych poprzez przygotowywanie i testowanie nowych usług pilotażowych, które mogą zostać 
w systemie, jeśli etap testowania potwierdzi ich trafność i zasadność.

Niektóre z usług wymienionych powyżej mogą być w pewnym okresie czasu bezpłatne lub częściowo 
płatne przez odbiorców usług, z uwagi na ich dofinansowywanie ze środków publicznych. W systemie po-
winny jednak być dostępne także usługi, za które płaci odbiorca (przedsiębiorca lub osoba rozpoczynająca 
działalność gospodarczą). Szeroki wachlarz dostępnych usług może w przyszłości być silną stroną systemu 
KSU. Istotne jest, aby wszystkie usługi w systemie zapewniane były na jednolitym poziomie jakościowym, 
z monitorowanym standardem ich świadczenia. 

dlaczego warto korzystać z usług świadczonych  
przez ośrodki KSU?

Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów oferujących wyspecjalizowane usługi dla przedsiębiorstw. Nie-
stety, z reguły usługi te są dość drogie, na które niewielu przedsiębiorców może sobie pozwolić. Ponadto, 
zwykle nie dysponują one własnymi strukturami organizacyjnymi, muszą same zadbać o bieżącą rachun-
kowość, utrzymanie płynności, zdobywanie funduszy na działalność i planowanie inwestycji a dostępne na 
rynku specjalistyczne usługi są zbyt drogie lub niedostosowane do specyfiki mikro firm. 

Usługi świadczone przez ośrodki Krajowego Systemu Usług to oferta dla przedsiębiorców oraz osób 
zakładających działalność gospodarcza, którzy cenią swój czas i pieniądze. Dofinansowanie usług wynosi 
nawet do 100%. Co więcej, usługi wykonywane są w oparciu o standard usług opracowany i monito-
rowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorca może mieć pewność, ze usługi 
świadczone są na najwyższym poziomie jakościowym, a każdy ośrodek KSU to wiarygodny i spraw-
dzony partner w biznesie. 

Modelowo obsługa klienta rozpoczyna się od zdiagnozowania jego potrzeb, a dopiero później następuje wy-
świadczenie usługi biznesowej – dzięki czemu każdy przedsiębiorca, otrzymuje doradztwo „szyte na miarę”.

Umówienie się na spotkanie z konsultantem jest bardzo proste – wystarczy osobiście udać się do najbliż-
szego ośrodka KSU, zadzwonić lub skontaktować się e-mailowo. Wszystkie dane teleadresowe ośrodków 
znajdują się na stronie internetowej ksu.parp.gov.pl. 
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Jak korzystać z usług oferowanych przez KSU?

Korzystanie z usług KSU jest bardzo proste:

Przedsiębiorcy i inni klienci Krajowego Systemu Usług odwiedzają ośrodek KSU osobiście lub umawiają 
się na spotkanie z konsultantem telefonicznie lub e-mailowo. 

Usługi KSU mogą być realizowane w ośrodku KSU lub w siedzibie firmy klienta, w zależności od potrzeb 
przedsiębiorcy oraz specyfiki zamówienia. 

Część usług informacyjnych może być też wykonywana telefonicznie lub e-mailowo, co znacznie uła-
twia kontakt z konsultantem. Wybór ośrodka KSU i usługi zależy tylko od przedsiębiorcy.

Wybór ośrodka, z usług którego będzie korzystał przedsiębiorca, zależy tylko od niego. W tym względzie 
nie istnieją żadne ograniczenia terytorialne ani limity czasowe. 

Wyszukiwarka organizacji zarejestrowanych w KSU, oraz ich lokalizacji świadczenia usług, dostępna jest 
na stronach internetowych KSU pod adresem: ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/osrodki_ksu. Tam też można 
znaleźć aktualizowany na bieżąco katalog usług KSU oraz inne informacje na temat naszej działalności.

Zapraszamy do kontaktu!



Rozdział ii

doradztwo Punktów 
Konsultacyjnych KSU  
dla przedsiębiorców  
– jak założyć i rozwinąć firmę 
krok po kroku

Ewa Planutis
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dla kogo

przedsiębiorstwa oraz osoby zakładające działalność gospodarczą

Punkty Konsultacyjne KSU funkcjonują w formule „one-stop-shops”. Formuła ta pozwala na zaspokojenie 
potrzeb klienta w jednym miejscu po wcześniejszym dokładnym ich zdiagnozowaniu. Każda usługa Punk-
tu Konsultacyjnego KSU rozpoczyna się analizą problemu klienta oraz diagnozą potrzeb, a zakres tematycz-
ny usług obejmuje wiele dziedzin związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Do końca 2013 r. oferta Punktów Konsultacyjnych to bezpłatne informacje z szerokiego zakresu tematyki 
związanej z przedsiębiorczością oraz usługi doradcze asysty w zakresie rozpoczynania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Dodatkowo klienci mogą również skorzystać z usługi opieki nad klientem – w przy-
padku gdy klient zdecyduje się korzystać z innej usługi specjalistycznej KSU, spoza oferty PK KSU, takiej jak 
np. pożyczki, poręczenia może on nadal korzystać ze wsparcia ze strony konsultanta PK KSU, który asystuje 
w procesie korzystania z tej usługi. W wyniku doświadczeń w realizacji usług doradczych został wypraco-
wany aktualizowany standard świadczenia usług, które jeszcze bardziej odpowiadają na potrzeby klientów. 
Zatem od 2014 r. zaplanowane jest świadczenie przez Punkty Konsultacyjne KSU jedynie usług doradczych 
w zmienionej, udoskonalonej formie. 

Punkty Konsultacyjne KSU w obecnie funkcjonującej formule „one-stop-shops” działają od lutego 2012 r. Do 
30 września 2013 r. z porad informacyjnych skorzystało już 105 708 przedsiębiorców i osób planujących roz-
poczęcie działalności gospodarczej. Jednocześnie w tym czasie z doradztwa w zakresie prowadzenia i roz-
woju firmy skorzystało 7 738 przedsiębiorców oraz z pomocy doradczej dotyczącej rozpoczęcia działalności 
gospodarczej skorzystało 4 011 osób, które w wyniku realizacji usługi rozpoczęło działalność gospodarczą. 

Usługi oferowane przez Punkty Konsultacyjne KSU to sprawdzone w praktyce rozwiązania. Usługi doradcze 
– asysty w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej zostały zaprojektowane po przeprowa-
dzeniu badań wśród przedsiębiorców, a także przetestowaniu usługi asysty w prowadzeniu działalności 
gospodarczej w postaci pilotażu. Najlepszą reklamą są jednak opinie klientów. Zadowolenie klientów jest 
badane po każdej usłudze w postaci krótkiej ankiety oraz dodatkowo w ramach badań prowadzonych 
przez PARP. Z badań PARP wynika, że zadowoleni klienci stanowią 84% ogółu klientów korzystających 
z usług. Dla 94,1% klientów usługi były potrzebne do rozwoju firmy. Ponadto na końcu tego artykułu 
znajdą Państwo dobre praktyki – prawdziwe historie przedsiębiorców, którzy skorzystali z usług 
Punktów Konsultacyjnych KSU.

oferta usług dla osób planujących założenie firmy

Osobom zainteresowanym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej Punkty Konsultacyjne 
do końca 2013 r. oferują dwa rodzaje usług: usługę informacyjną oraz asystę w rozpoczynaniu działalności 
gospodarczej. Od 2014 r. planowane jest świadczenie przez Punkty Konsultacyjnie jedynie zindywidualizo-
wanego doradztwa – asysty w zakładaniu działalności gospodarczej. Poniżej znajdą Państwo krótką cha-
rakterystykę oraz zakres tej usługi.

Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej to propozycja wsparcia doradczego dla osób, które 
zdecydują się na założenie własnej firmy. W ramach tej usługi klient otrzyma nie tylko diagnozę swoich 
potrzeb biznesowych, ale także szeroki zakres doradztwa nt. profilu zakładanej działalności, analizę silnych 
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i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analizę sytuacji finansowej, formy organizacyjno-prawnej 
etc. Jej celem jest bezpieczne i spokojne przeprowadzenie początkującego przedsiębiorcy przez wyzwania 
związane z zakładaniem firmy i wyposażenie go w wiedzę, niezbędną do dalszego samodzielnego prowa-
dzenia biznesu.

zakres usługi

Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej to usługa dla osób, które zamierzają założyć własną 
firmę. Realizacja usługi asysty obejmuje maksymalnie 26 godzin doradztwa udzielanego przez konsultan-
ta. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi klient zostaje poinformowany o maksymalnym czasie trwania 
usługi, koszcie usługi i warunkach finansowania, o zachowaniu poufności wszystkich informacji przekaza-
nych przez klienta oraz zawierana jest pisemna umowa z klientem.

Usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności 
gospodarczej obejmuje dwa etapy

Etap I dotyczy przygotowania wstępnego planu w analizowanych obszarach dotyczącego założenia przed-
siębiorstwa i jego rejestracji. Jeśli klient zgłosi takie zapotrzebowanie będzie mu również wyświadczony 
etap II obejmujący wsparcie doradcze w zidentyfikowanych na etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną 
z klientem ścieżką postępowania połączone z zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Warunkiem 
wyświadczenia nieodpłatnie etapu II usługi jest założenie w wyniku realizacji usługi działalności gospo-
darczej.

Na etapie I analizowane są potrzeby klienta w zakresie rozwoju przedsięwzięcia i założenia przedsiębior-
stwa oraz identyfikowane problemy dotyczące m.in. następujących aspektów: podatkowych, prowadze-
nia rachunkowości, marketingowych, administracyjno-prawnych, źródeł finansowania przedsiębiorstwa, 
pomysłu na biznes wraz z analizą efektywności przedsięwzięcia, wykorzystywania technologii informacyj-
nych, świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych, zatrudniania pracowników, ochrony własno-
ści intelektualnej, ochrony interesów klientów, konsumentów. Konsultant w wyniku realizacji etapu I usługi 
doradczej przedstawi klientowi w postaci raportu rekomendacje rozwiązań w analizowanym obszarze lub 
analizowanych obszarach oraz wybierze najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju przedsięwzięcia i zało-
żenia przedsiębiorstwa działania.

Na etapie II świadczone jest doradztwo w zidentyfikowanych na etapie I obszarach tematycznych spośród 
następujących modułów: 

•   moduł I – Charakterystyka i wymogi formalno-prawne dotyczące założenia i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, którą planuje Klient (konsultacje profilu zakładanej działalności, dokumenty 
składane przy rozpoczynaniu działalności, w tym dokumenty rejestrujące do ZUS i urzędu skar-
bowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji 
administracyjnych itp.);

•   moduł II – Marketing przedsięwzięcia (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketin-
gowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, tworzenia opisów produk-
tów i usług, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną 
firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii 
w marketingu, w tym strony www, baz danych, np. CEIDG i innych technologii informatycznych);
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•   moduł III – Organizacja działalności gospodarczej, którą planuje Klient (organizacja pracy przedsię-
biorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, planowa-
nie i organizacja pracy, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub 
zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej, 
korzystanie z e-usług dostępnych na ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, 
system zarządzania przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania, systemy wspomagają-
cych zarządzanie, systemy finansowo-księgowe);

•   moduł IV – Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania 
przedsiębiorstwa lub opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła fi-
nansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez pla-
nowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem 
obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów 
i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótko-, średnio- 
i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści 
ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, 
kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitało-
wych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy 
współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej dzia-
łalności; postępowanie w przypadku problemów z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszenie 
obowiązków podatkowych, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank).

Klient uzyska realne korzyści i produkty z realizacji usługi, którymi mogą być m.in.:
 1)   przygotowana analiza SWOT planowanej działalności (zdefiniowanie silnych i słabych stron dzia-

łalności, zdefiniowanie szans i zagrożeń),
 2)   wypełnione dokumenty dotyczące zarejestrowania działalności w CEIDG lub KRS,
 3 )  wypełnione dokumenty składane w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
 4)   wypełnione dokumenty do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp.,
 5)   przygotowane umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp.,
 6)   wypełnione wnioski do GIODO dot. rejestracji baz danych, 
 7)   opracowany plan marketingowy i/lub plan promocji,
 8)   zalecenia w zakresie wykorzystania e-comerce, SocialMedia w działalności gospodarczej,
 9)   opracowana lista potencjalnych klientów,
10)   lista najlepszych kanałów dystrybucji,
11)   lista najlepszych kanałów promocji i komunikatów promocyjnych,
12)   opisy oferowanych produktów i usług,
13)   zredagowane materiały promocyjne,
14)   przygotowana dokumentacja związana z nawiązaniem współpracy poza rynkiem lokalnym za 

pośrednictwem COIE,
15)   opracowana strategia rozwoju firmy,
16)   opis wirtualizacji organizacji pracy w firmie, 
17)   opracowany schemat organizacyjny i zakres obowiązków pracowników/ opis stanowisk pracy,
18)   opracowany regulamin pracy, regulamin wynagradzania,
19)   opracowany regulamin sklepu internetowego, polityki prywatności,
20)   opracowana dokumentacja wewnętrzna związana z przetwarzaniem danych osobowych np. po-

lityka bezpieczeństwa danych osobowych,
21)   przygotowany proces rekrutacji nowych pracowników,
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22)   opracowany kosztorys przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania,
23)   opracowane lub zweryfikowane prognozy sprawozdań finansowych, np. w postaci bilansu, ra-

chunku zysków i strat oraz cash flow,
24)   raport z porównania dostępnych dla danego klienta źródeł finansowania pod względem korzy-

ści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, 
kredyty bankowe długoterminowe, leasing, inne) i wybór najkorzystniejszej formy finansowania 
wraz z rekomendacją wyboru najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finan-
sowania,

25)   przygotowana dokumentacja wymagana przez instytucję finansową (wnioski kredytowe, biznes 
plany, inne).

oferta usług dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcom Punkty Konsultacyjne do końca 2013 r. oferują dwa rodzaje usług: usługę informacyjną 
oraz asystę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Od 2014 r. planowane jest świadczenie przez Punkty 
Konsultacyjnie jedynie zindywidualizowanego doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodar-
czej. Poniżej znajdą Państwo krótką charakterystykę oraz zakres tej usługi.

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej przeznaczona jest dla przedsiębiorców bez względu na 
wielkość firmy. Jej celem jest pomoc przedsiębiorcom w sprawniejszym zarządzaniu i lepszym rozwoju ich 
biznesu. 

zakres usługi

Usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej obejmuje dwa etapy.
Etap I obejmuje przygotowanie analizy potrzeb rozwojowych klienta w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej w analizowanych obszarach. Jeśli klient zgłosi takie zapotrzebowanie będzie mu również 
wyświadczony etap II obejmujący wsparcie doradcze w zidentyfikowanych na etapie I obszarach i zgodnie 
z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania. 

Na etapie I analizowane są potrzeby klienta w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa i identyfikowane pro-
blemy dotyczące m.in. następujących aspektów: podatkowych, prowadzenia rachunkowości, marketin-
gowych, administracyjno-prawnych, źródeł finansowania przedsiębiorstwa, wykorzystywania technolo-
gii informacyjnych, świadczenia usług na odległość, w tym elektronicznych, zatrudniania pracowników, 
ochrony własności intelektualnej, ochrony interesów klientów, konsumentów. Konsultant w wyniku reali-
zacji etapu I usługi doradczej przedstawi klientowi w postaci raportu rekomendacje rozwiązań w analizo-
wanym obszarze lub analizowanych obszarach oraz wybierze najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju 
firmy działania.
Na etapie II doradztwo świadczone jest w zidentyfikowanych na etapie I obszarach tematycznych spośród 
następujących modułów:

•   moduł I – Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności go-
spodarczej wynikających z podstawowych dokumentów dotyczące prowadzenia działalności go-
spodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, 
w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynika-
jące z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.);
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•   moduł II – Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketin-
gowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, tworzenia opisów produk-
tów i usług, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną 
firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii 
w marketingu, w tym strony www, baz danych, np. CEIDG i innych technologii informatycznych);

•   moduł III – Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, 
dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, skutki 
prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej, korzystanie z e-usług dostęp-
nych na ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, system zarządzania przedsię-
biorstwem, stosowane metody zarządzania, systemy wspomagających zarządzanie, systemy finan-
sowo-księgowe);

•   moduł IV – Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przed-
siębiorstwa lub opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowa-
nia; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie 
przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym 
poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; 
konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio 
i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści 
ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowe-
go, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapita-
łowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy 
współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej dzia-
łalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku 
zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klien-
tów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank).

Klient uzyska realne korzyści i produkty z realizacji usługi, którymi mogą być m.in.:
 1)  wypełnione dokumenty składane w ZUS i Urzędzie Skarbowym, KRS, CEIDG,
 2)  wypełnione dokumenty do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp.,
 3)   przygotowane umowy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp.,
 4)  wypełnione wnioski do GIODO dot. rejestracji baz danych, 
 5)  opracowany plan marketingowy i/lub plan promocji,
 6)  zalecenia w zakresie wykorzystania e-comerce, SocialMedia w działalności gospodarczej,
 7)  opracowana lista potencjalnych klientów,
 8)  lista najlepszych kanałów dystrybucji,
 9)  lista najlepszych kanałów promocji i komunikatów promocyjnych,
10)  opisy oferowanych produktów i usług,
11)  zredagowane materiały promocyjne,
12 )  przygotowana dokumentacja związana z nawiązaniem współpracy poza rynkiem lokalnym za 

pośrednictwem COIE,
13)  opracowana strategia rozwoju firmy,
14)  opis wirtualizacji organizacji pracy w firmie, 
15)  opracowany schemat organizacyjny i zakres obowiązków pracowników/ opis stanowisk pracy,
16)  opracowany regulamin pracy, regulamin wynagradzania,
17)  opracowany regulamin sklepu internetowego, polityki prywatności,
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18)   opracowana dokumentacja wewnętrzna związana z przetwarzaniem danych osobowych np. po-
lityka bezpieczeństwa danych osobowych,

19)   przygotowany proces rekrutacji nowych pracowników,
20)   wypełnione wnioski o zmianę formy prawnej prowadzonej działalności, wypełniona dokumenta-

cja związana z zawieszaniem/zamykaniem działalności gospodarczej,
21)   opracowany kosztorys przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania,
22)   opracowane lub zweryfikowane prognozy sprawozdań finansowych, np. w postaci bilansu, ra-

chunku zysków i strat oraz cash flow,
23)   raport z porównania dostępnych dla danego klienta źródeł finansowania pod względem korzy-

ści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, 
kredyty bankowe długoterminowe, leasing, inne) i wybór najkorzystniejszej formy finansowania 
wraz z rekomendacją wyboru najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finan-
sowania,

24)   przygotowana dokumentacja wymagana przez instytucję finansową (wnioski kredytowe, biznes 
plany, inne),

25)  przygotowane wezwania do zapłaty wobec dłużników,
26)  przygotowane pozwy do sądu w postępowaniu uproszczonym.

Jak skorzystać z usług PK KSU

Skorzystanie z usług KSU wymaga kontaktu z jednym z kilkudziesięciu Punktów Konsultacyjnych KSU w ca-
łej Polsce. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług mogą skontaktować się z konsultantem KSU zarówno osobi-
ście, podczas wizyty w jednym z Punktów Konsultacyjnych KSU, jak i telefonicznie lub drogą elektroniczną 
– za pośrednictwem formularza na portalu KSU. Adresy wszystkich PK KSU znajdują się na stronie interneto-
wej KSU: ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/osrodki_ksu. Na stronie http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/opie-
ka_nad_klientem_oraz_doradztwo/zapytanie_o_usluge?first=Y znajduje się formularz, z którego można 
skorzystać w przypadku chęci skorzystania z elektronicznej formy kontaktu.

W razie potrzeby, konsultanci mogą również świadczyć usługę w siedzibie klienta i w innych lokalizacjach, 
które spełniają warunki poufności rozmowy z klientem.

dlaczego warto z skorzystać z usług PK KSU

Rozpoczynanie działalności gospodarczej jest niezwykle istotnym momentem dla przedsiębiorcy. Wyma-
ga wyważonej oceny sytuacji i pomysłu biznesowego, rozsądnego planowania działań, przewidywania 
trudności i orientowania się w skomplikowanej rzeczywistości przepisów i formalności. Również doświad-
czeni już przedsiębiorcy mogą na każdym etapie rozwoju swojej firmy napotkać trudności, w których roz-
wiązaniu niezbędne są fachowe i specjalistyczne informacje związane z różnymi aspektami prowadzenia 
firmy – prawnymi, organizacyjnymi, finansowymi. 

Na takim kluczowym etapie pomocne mogą być właśnie usługi profesjonalnych doradców – konsultan-
tów Krajowego Systemu Usług. W Punktach Konsultacyjnych KSU otrzymają Państwo fachowe wsparcie, 
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ponieważ dbamy o stały rozwój i wysokie kompetencje naszych konsultantów za pomocą częstych szko-
leń i testów ich wiedzy.

PK KSU prowadzone są przez instytucje otoczenia biznesu, znane i rozpoznawane w regionie. Obok usług 
świadczonych w siedzibie PK KSU, klienci mogą skontaktować się z konsultantem elektronicznie, telefo-
nicznie lub podczas dyżurów w mniejszych miejscowościach (szczegółowy wykaz adresów PK KSU oraz 
dyżurów – na portalu KSU). 

Sukcesy klientów PK KSU są również sukcesami całej sieci Krajowego Systemu Usług. W badaniach i ankie-
tach klienci często podkreślają osobiste zaangażowanie Konsultantów PK KSU w swoją pracę i w poszuki-
wanie rozwiązań problemów klienta. 

Dlatego właśnie zachęcamy Państwa do skorzystania z usług Punktów Konsultacyjnych. Będziemy rów-
nież wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie nt. ich funkcjonowania, które prosimy przesyłać na adres:  
ksu@parp.gov.pl

Koszt usługi

Do końca 2013 r. świadczona jest usługa informacyjna, która jest bezpłatna, korzystanie z niej, nawet wie-
lokrotne, nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla klienta. Jedną z form usługi informacyjnej 
jest usługa „opieki nad klientem”, która jest bezpłatna dla klienta.

Usługa doradcza – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej jest częściowo odpłatna: klient 
wnosi wkład w wysokości 10% wartości usługi, tj. ok 10–12 zł za 1 godzinę doradztwa.

Do końca 2013 r. usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, jest częścio-
wo odpłatna, dzięki dofinansowaniu jej w 90% ze środków UE. Klient ponosi jedynie koszt w wysokości  
ok. 10 zł za godzinę doradztwa (10% wartości usługi). Z usługi doradztwa klient może skorzystać raz 
w pełnym wymiarze czasowym. Od 2014 r. planowane jest, że usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu 
działalności gospodarczej będzie w 100% dofinansowana. 

Przed podpisaniem umowy na świadczenie usługi asysty w rozpoczynaniu lub prowadzeniu działalności, 
konsultanci udzielają szczegółowych informacji nt. warunków świadczenia i kosztów usługi.

adresy 

Poniżej znajdą Państwo adresy Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług. Pełna baza danych, 
adresów oraz numerów telefonów, znajduje się na Portalu KSU: ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/osrodki_ksu. 
Na stronie tej mogą też Państwo zadać pytanie konsultantowi z wybranego Punktu Konsultacyjnego KSU 
w formie elektronicznej. 

W związku z faktem zakończenia wraz z końcem roku 2013 r., realizacji usług Punktów Konsultacyjnych KSU 
w obecnej formie, osoby zainteresowane skorzystaniem z usług doradczych Punktów Konsultacyjnych KSU  
zachęcamy do śledzenia informacji na stronie ksu.parp.gov.pl.
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doBRE PRaKTYKi

Marzenia jednak się spełniają

Najpierw były studia, potem kilkuletnia emigracja, powrót do kraju i zderzenie z polską rzeczywi-
stością. Niby banalna historia, którą doskonale zna tysiące naszych rodaków. dzięki konsultantom 
Punktu Konsultacyjnego KSU ma jednak swój szczęśliwy finał.

W Norwegii najbardziej im się podobało, że każdy punkt, czy miejsce usług oferuje sporo atrakcji dla dzieci. 
To wtedy zrodził się pomysł stworzenia przyjaznego otoczenia, do którego może przyjść cała rodzina, bez 
problemu wjechać wózkiem przez drzwi, zjeść coś dobrego i miło spędzić czas. 

Mieli pomysł i trochę oszczędności
Po kilku latach zatęsknili jednak za krajem i postanowili wrócić. Ale jak to bywa, powrót do Polski oznaczał 
tradycyjne zderzenie z naszą trudną – również niezrozumiałą rzeczywistością. 

– Mieliśmy jakiś pomysł na życie, trochę oszczędności, ale nie chcieliśmy od razu wszystkich ładować 
w nowy biznes – wspomina Miltiadis. – Zaczęliśmy więc szukać pomocy, najpierw w Urzędzie Miasta 
i w Urzędzie Pracy, gdzie próbowaliśmy zainteresować naszą ideą urzędników. Niestety, sama idea okazała 
się towarem trudnym do sprzedania. Na szczęście trafiliśmy na stronę Toruńskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego, gdzie znaleźliśmy informacje o Punkcie Konsultacyjnym KSU i możliwości wsparcia. 
 
– Ledwie tam zadzwoniliśmy, a wszystko nabrało szaleńczego tempa – dodaje Agnieszka, żona 
Miltiadisa.
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To było na początku tego roku. Państwo Melekidis wspominają, że w chwili kontaktu z PK KSU nie mieli nic 
poza pomysłem i upatrzonym budynkiem, który chcieli wynająć. Ale już po trzech miesiącach od kontaktu 
z konsultantem PK KSU uruchomili w nim wymarzoną klubokawiarnię. W tym czasie doradca pomógł im na-
pisać biznesplan, o którym wcześniej nie wiedzieli prawie nic, opracować wniosek, dzięki któremu otrzymali 
świetnie oprocentowaną pożyczkę, zrobili remont pomieszczeń i zaczęli śmiało działać na toruńskim rynku.  

Szybko i kompetentnie 
– Generalnie cały proces konsultacji nie dość, że był bardzo szybki, to jeszcze towarzyszyło mu bardzo 
kompetentne i podnoszące na duchu wsparcie pani Ani. Naprawdę mieliśmy sporo pytań i nie dość, że na 
każde otrzymaliśmy odpowiedź, to jeszcze mogliśmy dzwonić do konsultanta PK KSU praktycznie o każdej 
porze dnia – wspomina dziś Agnieszka. 

Jej mąż dodaje, że choć pomoc finansowa była dla nich wtedy priorytetem, to dodatkowo otrzymali jesz-
cze inne wsparcie. Dowiedzieli się, jak mają się zabrać za biznes, jak wygląda konkurencja na rynku, była też 
pomoc marketingowa, logistyczna i szkolenia. – Jeśli ktoś, tak jak my nie orientuje się za bardzo w mean-
drach prowadzenia biznesu, to w PK KSU otrzyma wsparcie chyba najlepsze z możliwych. A do tego – choć 
sama usługa jest płatna, to w 90-procentach dofinansowuje ją UE. Za godzinę takich konsultacji płaciliśmy 
więc może z 10 złotych, co na rynku tego typu usług jest kwotą śmiesznie niską – dodaje Miltiadis.

Konsultacje, jakie odbyła Agnieszka z mężem zakończyły się otrzymaniem pożyczki w wysokości  
40 tys. złotych na zakup wyposażenia klubokawiarni – oprocentowanej w skali roku na 3 procent oraz 
z trzymiesięcznym okresem karencji, który można wydłużyć nawet do pół roku. Plan spłaty młodych przed-
siębiorców obejmuje 5 lat. 

Właśnie to chcieli robić
Dzięki temu Toruń to dla nich wciąż „fajne miasto do życia”, a do tego z nowym, nietypowym miejscem 
– klubokawiarnią „Koci Łapci”, przy ulicy Przy Skarpie 10c. Miejscem powstałym z myślą o realizacji ma-
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rzeń o przyjaznej, bezpiecznej i pobudzającej wyobraźnię przestrzeni dla dzieci i rodziców, również tych 
przyszłych. Miejscem stawiającym na dorastanie w poszanowaniu tradycji, jak i szacunku wobec innych 
osób. Miejscem wspierającym rozwój samoświadomość i samoakceptację, ukierunkowanym na budowa-
nie własnej przestrzeni oraz twórcze, niezależne myślenie, a także pomagające w odkrywaniu i rozwijaniu 
własnych pasji i talentów. 

– Nazwa naszej klubokawiarni ma oddziaływać nie tylko na najmłodszych, ale również na ich opiekunów. 
Przypomnieć im czasy dzieciństwa, a sama działalność pozwolić się odstresować i skupić na pociechach – 
mówi Agnieszka. – Dzięki doradztwu PK KSU dajemy mamom odrobinę wytchnienia. Oferujemy miejsce 
spotkań z koleżankami, gdzie mogą na spokojnie porozmawiać, podczas gdy nasi instruktorzy zajmują się 
ich dziećmi. A do tego z pożytkiem, bo oferujemy różnego rodzaju warsztaty – od zajęć motorycznych, 
ogólnorozwojowych dla zupełnie małych dzieci, po przygotowujące starszaków do przedszkola, w ramach 
których uczymy podstaw interakcji z innymi maluchami. A teraz jeszcze ogłosiliśmy nabór na letnie półko-
lonie – zachęca Agnieszka.
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1. do kogo skierowane są usługi proinnowacyjne KSU

Grupę docelową nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym KSU 
stanowią podmioty z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu 
całej Polski.

Przed wyświadczeniem usługi Ośrodek KSI KSU ma obowiązek zweryfikować, czy kandydat na klienta ma 
potencjał (przede wszystkim finansowy i organizacyjny) wystarczający do wdrożenia ewentualnych reko-
mendacji wynikających z audytu innowacyjności

2. dlaczego usługi proinnowacyjne są potrzebne?

W warunkach współczesnej gospodarki przedsiębiorstwa, które chcą pozostać konkurencyjne 
na rynku, muszą charakteryzować się dużym dynamizmem innowacyjnym i stale podnosić swoją 
innowacyjność5. Nie budzi już dziś wątpliwości stwierdzenie, że „motorem napędowym współczesnych gos-
podarek są innowacje i kreatywność6”.

Niestety stopień innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie polskiej gospodarki, 
wciąż należy do najniższych w Europie. W rankingu Innovation Union Scoreboard opublikowanym 
w roku 20137 nasz kraj, w gronie 28 państw, uplasował się na 25. pozycji. Pomimo dynamicznego wzrostu, 
poziom innowacyjności Polski znajduje się wciąż poniżej średniej dla krajów Unii Europejskiej. Polska wraz 
z Łotwą, Rumunią i Bułgarią znalazła się w najsłabszej grupie, tzw. „skromnych” innowatorów. 

Dynamiczny postęp wiedzy, rozwój technologii oraz konkurencja skłaniają nawet najmniejsze firmy do 
wprowadzania rozwiązań innowacyjnych do ich codziennej działalności8. Podmioty z sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) charakteryzują się jednak niedostatkiem wewnętrznej 
zdolności innowacyjnej (potencjału innowacyjnego), co zmusza je do poszukiwania w otoczeniu nie-
zbędnych zasobów wiedzy. dostęp do usług na rzecz innowacji oraz rozwój zdolności do absorpcji 
i zastosowania wiedzy wytworzonej poza firmą stają się kluczowym czynnikiem ich innowacyjno-
ści. Ważną rolę odgrywają tu instytucje udzielające przedsiębiorcom proinnowacyjnego wsparcia (ośrodki 
innowacji), których podstawową funkcją jest świadczenie usług proinnowacyjnych, których z reguły nie ma 
na rynku lub do których przedsiębiorcy (zwłaszcza MMSP) mają utrudniony dostęp. 

W warunkach polskich instytucje te niestety często działają w izolacji, niewiele wiedząc nawzajem o swojej 
ofercie i potrzebach – i z tego powodu nie tworzą spójnego systemu transferu technologii i komercjalizacji 
wiedzy. Z punktu widzenia przedsiębiorcy niekorzystny jest również fakt, że podmioty te różnią się między 
sobą pod względem doświadczenia czy kultury organizacyjnej, formy prawnej, struktury właścicielskiej, 
struktury kosztów etc. Sprawia to, że zasoby oraz potencjał tych instytucji nie gwarantują jednolitego po-
dejścia do zakresu, a przede wszystkim jakości świadczonych usług9. 

5  Badania rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Transfer technologii, 
PARP, październik – grudzień 2010, Warszawa.

6  Jerzy Gontarz, 2010, Od pomysłu do produktu – artykuł analityczny, http://www.pi.gov.pl
7  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/
8  Badania rynku … Transfer technologii, op. cit.
9  Ibidem.
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odpowiedzią na powyższe ograniczenia i potrzeby rozwojowe przedsiębiorców (zwłaszcza 
z sektora MMSP) jest zapewnienie im dostępu do zestandaryzowanych specjalistycznych usług 
proinnowacyjnych świadczonych przez doświadczone ośrodki należące do ogólnopolskiej sieci 
– usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym KSU świadczonych przez Ośrodki Krajowej Sieci 
Innowacji KSU. 

3. zakres nowej usługi proinnowacyjnej KSU

Nowa usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym KSU – Doradztwo we wdrożeniu innowacji (DWI) 
– została opracowana przy ścisłej współpracy PARP z Ośrodkami KSI KSU, na podstawie zidentyfikowanych 
potrzeb i problemów MMSP we wdrażaniu innowacji.

Jej celem jest oferowanie firmom z sektora MMSP doradztwa w obszarze wdrażania rozwiązań wpływają-
cych na ich potencjał innowacyjny. W odniesieniu do wcześniej świadczonej usługi transferu technologii 
(dotyczącej wyłącznie technologii) usługa DWI zakłada możliwość wdrożenia także innych rodzajów in-
nowacji (produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych), oprócz innowacyjnego 
rozwiązania technologicznego, które nadal stanowić będzie trzon usługi.

zakres nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym KSU obejmuje dwa etapy:
−  Etap i – audyt innowacyjności – polegający na identyfikacji możliwości rozwoju i potrzeb przed-

siębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych;
−  Etap ii – doradztwo we wdrożeniu innowacji – polegający na kompleksowym doradztwie, ma-

jącym doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących 
odpowiedź na zidentyfikowane w I etapie usługi potrzeby.

W celu uelastycznienia procesu świadczenia usługi proinnowacyjnej KSU została ona podzielona 
na mniejsze komponenty, dla których określono minimalny zakres przedmiotowy, spodziewany produkt 
i maksymalny koszt realizacji. Każda pojedyncza usługa może składać się z innego zestawu kompo-
nentów – z zastrzeżeniem etapu I – dla niego wskazano zestaw komponentów obowiązkowych, które 
mogą ewentualnie zostać wzbogacone o dodatkowe elementy nieobligatoryjne. Na etapie II nie wska-
zano komponentów obowiązkowych – przedsiębiorca w porozumieniu z Ośrodkiem KSI KSU zdecydują 
o ostatecznym kształcie usługi. dzięki takiemu rozwiązaniu zakres usługi będzie lepiej dostosowany 
do potrzeb poszczególnych przedsiębiorców. Ważna jest także elastyczność cenowa – usługa skła-
dająca się z różnej kompozycji komponentów będzie osiągała różną wartość, w zależności od jej 
faktycznego zakresu rzeczowego. 

Audyt innowacyjności składa się 6 komponentów obowiązkowych (pogrubiona czcionka) oraz 7 kompo-
nentów fakultatywnych (czcionka zwykła). 

Nr komponentu Nazwa

A0 analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę

A1.1 analiza pozycji rynkowej

A1.2 Rozszerzona analiza pozycji rynkowej

A2.1 analiza modelu biznesowego

A2.2 Rozszerzona analiza modelu biznesowego
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A3.1 analiza finansowa

A3.2 Rozszerzona analiza finansowa

A4.1 analiza organizacji i zarządzania

A4.2 Rozszerzona analiza organizacji i zarządzania

A5.1 analiza dojrzałości technologicznej 

A5.2 Rozszerzona analiza dojrzałości technologicznej 

A6 Analiza zarządzania zasobami ludzkimi

A7 Analiza innowacyjności produktowo – marketingowej

Rezultatem realizacji etapu I usługi jest raport, który zawiera m.in.:
−  streszczenie menedżerskie, tj.: krótki opis usługobiorcy, przedstawienie pytania badawczego lub 

hipotezy dotyczących zidentyfikowanych potrzeb i możliwości rozwojowych usługobiorcy, listę 
przeprowadzonych analiz;

−  co najmniej dwie rekomendacje dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie usługobiorcy 
dwóch innowacji, wraz z uzasadnieniem dla każdej z nich. Jeżeli nie jest możliwe przedstawie-
nie dwóch rekomendacji Ośrodek KSI KSU zamieszcza w raporcie wyjaśnienie, dlaczego stworzenie 
tych rekomendacji (lub jednej z nich) było niemożliwe;
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−  informacje na temat: daty przeprowadzenia audytu innowacyjności, osób uczestniczących w jego 
realizacji ze strony Ośrodka KSI KSU i usługobiorcy oraz czasu jego trwania;

−  załączniki: w tym przede wszystkim raporty ze zrealizowanych komponentów.

Doradztwo we wdrożeniu innowacji składa się z 20 komponentów – żaden z komponentów nie jest obo-
wiązkowy. 

Nr komponentu Nazwa

D1 Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju

D2 Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju

D3.1 Opracowanie szczegółowego modelu finansowego

D3.2 Analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego

D4 Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii 

D5 Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii

D6 Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej

D7.1 Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii

D7.2 Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii

D8.1 Końcowa weryfikacja kształtu umowy

D8.2 Wsparcie w przygotowaniu umowy

D9.1 Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia

D9.2 Analiza ryzyka wdrożenia

D10 Wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania

D11 Wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania 

D12 Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne

D13.1 Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich

D13.2 Stworzenie systemu motywacyjnego

D14.1 Wsparcie zarządzania własnością intelektualną

D14.2 Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną

Rezultatem realizacji etapu II jest:
−  podjęcie przez przedsiębiorcę współpracy z innym podmiotem (potwierdzone podpisaniem 

przez strony stosownej umowy), w szczególności jednostką naukową w rozumieniu przepisów 
o zasadach finansowania nauki10, mającej na celu opracowanie na wyłączne potrzeby tego usłu-
gobiorcy rozwiązania innowacyjnego (w tym unowocześnienia lub istotnego ulepszenia roz-
wiązania posiadanego już przez usługobiorcę), lub

−  nabycie przez przedsiębiorcę od innego podmiotu (na podstawie zawartej przez strony stosow-
nej umowy), w szczególności jednostki naukowej, rozwiązania innowacyjnego lub prawa do jego 
wykorzystywania w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, mającego postać goto-
wego rozwiązania, w szczególności maszyny lub urządzenia.

Usługa jest świadczona przez Ośrodki KSI KSU wybrane w konkursie, ogłoszonym w ramach projektu syste-
mowego PARP, pn. „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, finansowanego z Działania 5.2 Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013. Lista Ośrodków KSI KSU jest dostępna na stronie: 
ksu.parp.gov.pl.

10  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 96, poz. 615).
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4. ile kosztuje nowa usługa KSi?

Koszt pojedynczej usługi uzależniony jest od kompozycji komponentów, z jakich się ona składa. W pierw-
szym okresie po wprowadzeniu jej do systemu (KSU) omawiana usługa będzie świadczona w ramach no-
wego projektu systemowego PARP finansowanego z Działania 5.2 POIG, dlatego przyjęto poniższe zało-
żenia.

Przedsiębiorcy korzystający z usług proinnowacyjnych KSU realizowanych w ramach projektu systemo-
wego PARP, pn.: „Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych”, finansowanego z Działania 5.2 POIG, będą ponosili 
z tego tytułu częściową odpłatność. W przypadku audytu innowacyjności odpłatność ta będzie wynosiła 
do 10% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, z zastrzeżeniem, że jeżeli po audycie 
usługa będzie kontynuowana na II etapie, przedsiębiorca nie będzie musiał wnosić udziału własnego za 
etap I (etap I będzie wówczas w 100% finansowany ze środków publicznych). 

Bazując na zestawie komponentów obowiązkowych dla audytu innowacyjności i komponentach, które 
w opinii PARP oraz przedstawicieli Ośrodków KSI KSU z największym prawdopodobieństwem będą stano-
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wiły trzon większości usług realizowanych na drugim etapie, przyjęto założenie, że wysokość wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem na jedną usługę świadczoną na rzecz jednego przedsiębiorcy nie 
może przekroczyć: 13 000,00 zł – dla audytu innowacyjności i 55 000,00 zł – dla doradztwa we wdrożeniu 
innowacji. 

Udział własny przedsiębiorcy związany ze świadczeniem na jego rzecz II etapu usługi będzie wynosił od 
15% do 50% wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Intensywność wsparcia zależy od 
charakteru dostawcy rozwiązania technologicznego stanowiącego przedmiot usługi – wyższa intensyw-
ność wsparcia przysługuje przedsiębiorcy w przypadku, gdy dostawcą rozwiązania technologicznego jest 
jednostka naukowa. Ważne jest także, jakiego rodzaju rozwiązanie innowacyjne wdraża przedsiębiorca: 
gdy doradztwo we wdrożeniu innowacji dotyczy rozwiązania technologicznego opracowanego wyłącznie 
na potrzeby przedsiębiorcy przez inny podmiot, w szczególności jednostkę naukową, wsparcie ze środków 
publicznych wyniesie do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten 
cel. Jeżeli doradztwo we wdrożeniu innowacji dotyczyć będzie gotowego rozwiązania technologicznego, 
w szczególności mającego postać maszyny lub urządzenia i to rozwiązanie (lub prawo do jego wykorzy-
stywania) zostanie nabyte od podmiotu innego niż jednostka naukowa, wsparcie ze środków publicznych 
wyniesie do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel. 

Wartość usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym KSU pomniejszona o wysokość wkładu własne-
go wniesionego przez przedsiębiorcę, stanowi dla tego przedsiębiorcy wysokość pomocy de minimis. 

5.  zalety – dlaczego warto i jak skorzystać  
z usługi proinnowacyjnej KSU

Zalety nowej usługi proinnowacyjnej KSU należy rozpatrywać przede wszystkim w trzech obszarach: stan-
dardu świadczenia, precyzyjnie zdefiniowanych komponentów oraz doświadczenia usługodawców dzia-
łających w sieci.

Nowa usługa proinnowacyjna KSU jest świadczona zgodnie ze zdefiniowanym, okresowo badanym i obo-
wiązującym na terenie całego kraju standardem. Gwarantuje to, że przedsiębiorcy ze wszystkich zakątków 
kraju będą mogli skorzystać z usług proinnowacyjnych świadczonych na tym samym, wysokim, pozio-
mie. Ponadto, korzystając z usługi świadczonej zgodnie ze standardem przedsiębiorca będzie miał większą 
świadomość, jakie prace mogą zostać/zostaną na jego rzecz wykonane, dzięki czemu będzie mógł bardziej 
świadomie korzystać z usługi i mieć większy wpływ na jej kształt i przebieg. 

Usługa może zostać precyzyjnie dostosowana do specyficznych potrzeb klientów, zarówno w kwestii 
przedmiotu usługi, jak i jej ceny. Jest to możliwe dzięki temu, że poszczególne etapy usługi składają się 
z mniejszych komponentów, każdy z tych komponentów ma zdefiniowany zakres przedmiotowy, produkt 
końcowy i koszt realizacji. Ponadto poszczególne usługi mogą składać się z dowolnej kompozycji tych 
komponentów. To wszystko powoduje, że oferta KSI KSU w sposób elastyczny dostosowuje się do wyma-
gań przedsiębiorców.

Usługi są świadczone przez doświadczone podmioty należące do ogólnopolskiej sieci usługodawców, któ-
rzy muszą spełniać i utrzymywać określone standardy finansowe, techniczne i organizacyjne. Jednostki te 
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zatrudniają kompetentnych konsultantów, których umiejętności są systematycznie badane i podnoszone 
w systemie szkoleń. Dodatkowym atutem ośrodków KSI KSU jest fakt, że działają na rynku regionalnym 
i lokalnym, dzięki czemu bardzo dobrze znają potrzeby przedsiębiorców z sektora MMSP pochodzących 
z danego obszaru.

Klienci zainteresowani skorzystaniem z usługi znajdą listę ośrodków świadczących ten pilotaż na portalu 
KSU: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwie?first=Y



Rozdział iV

Pożyczki dla przedsiębiorców  
w ramach KSU  
– na rozwój firmy

Maciej Kopytek
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dla kogo

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

1. informacja o ofercie funduszy i zakresie świadczonych usług

obecnie w Polsce działa 86 funduszy pożyczkowych i bez względu na lokalizację czy też przynależ-
ność do KSU, świadczą usługi finansowe poprzez udzielanie pożyczek przedsiębiorcom na każdym eta-
pie rozwoju firmy lub osobom, które planują założenie działalności gospodarczej. Oferta pożyczkowa jest 
skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dla których oferta sektora bankowego jest zbyt 
skomplikowana lub niedostępna. 

Również duża elastyczność przy określaniu przeznaczenia pożyczki, daje możliwość przedsiębiorcy dopa-
sowania oferty do własnych potrzeb. W ofercie funduszy można znaleźć produkty finansowe które mogą 
sfinansować zarówno cele inwestycyjne, bieżące wydatki i zakupy (cele obrotowe) jak również komplekso-
wo sfinansować zakup maszyn czy urządzeń wraz z niezbędnymi surowcami, czy też gotowymi produkta-
mi (cel inwestycyjno-obrotowy11).

Szeroka oferta produktów finansowych oferowanych przez fundusze pożyczkowe daje przedsiębiorcy 
możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty, zarówno pod względem wysokości oprocentowania, ter-
minu jak i warunków spłaty. Zarówno wysokość oprocentowania jak i okres spłaty w głównej mierze 
uzależnione są od źródeł finansowania poszczególnych funduszy. Jednakże bez względu na źródło 
finansowania funduszy sposób ubiegania się o pożyczkę jest w zasadzie podobny we wszystkich fun-
duszach.

2. Fundusze pożyczkowe a banki

W Polsce kwestie udzielania pożyczek reguluje art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego. Dopuszcza on udzielanie 
pożyczek zarówno przez osoby fizyczne, jak i instytucje. Mówiąc o pożyczce, należy przez to rozumieć ope-
racje udzielania przez ww. podmioty określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów 
i pozostawiania ich do dyspozycji pożyczkobiorcy na czas oznaczony lub nieoznaczony. Dodatkowo, po-
życzka w swej konstrukcji prawnej przenosi pożyczone środki na własność pożyczkobiorcy, kredyt zaś 
jedynie stawia środki do czasowej dyspozycji.

Nie wgłębiając się zbytnio w kwestie prawne, które szczegółowo określa wspomniany tu Kodeks cy-
wilny, przy udzielaniu pożyczek należy wskazać jeszcze na fakultatywny charakter odsetek. Drugą 
ważną kwestią jest odpłatność. Pożyczka może być odpłatna, ale nie musi, natomiast kredyt musi być 
odpłatny.

11  Poprzez Fundusz pożyczkowy, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następującą definicję: „wyodrębniony 
księgowo fundusz przeznaczony na udzielanie pożyczek mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom bądź podmio-
tom podejmującym działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową i który prowadzony jest przez instytu-
cje nie działającą dla zysku lub która zyski przeznacza na działalność statutową”.
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Instytucja udzielająca pożyczek – czyli fundusz pożyczkowy – może więc wykorzystując ten zapis udzielać 
pożyczek finansowych z pominięciem oprocentowania lub też z oprocentowaniem ich na poziomie niż-
szym niż rynkowe. To dopuszczenie powoduje, że fundusze pożyczkowe mają znaczącą rolę we wspieraniu 
rozwoju gospodarczego, w którym ważnym instrumentem stają się środki finansowe.

3. Jak skorzystać z usługi

Każdy fundusz musi posiadać swój regulamin udzielania pożyczek, który w sposób wyczerpujący wyjaśnia 
zasady ubiegania się o pożyczkę. Regulaminy poszczególnych funduszy mogą różnić się między sobą, 
gdyż na ich treść w głównej mierze mają wpływ zapisy umowy z instytucją przekazującą środki do dys-
pozycji funduszu. Jednakże bez względu na powstające różnice spowodowane wspomnianymi zapisami, 
każdy regulamin musi zawierać m.in. informacje określające:

• warunki ubiegania się o pożyczkę,
• obszar działania funduszu,
• do kogo skierowana jest oferta,
• jakie przedsięwzięcia mogą zostać sfinansowane z pożyczki,
• maksymalna wysokość pożyczki,
• okres jej spłaty,
• przysługujący okres karencji,
• koszty obsługi,
• dopuszczane rodzaje zabezpieczeń.

Należy pamiętać, że każdy regulamin jedynie określa ogólne warunki na jakich udzielane są pożyczki. 
Szczegółowe warunki określone są natomiast w umowie pożyczki której wzór również powinien być udo-
stępniony pożyczkobiorcy. Biorąc powyższe pod uwagę, przedsiębiorca, którego zainteresuje oferta da-
nego funduszu powinien zasięgnąć dodatkowych informacji u pracowników funduszu. Podczas takiego 
spotkania można uzyskać nie tylko szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pożyczkę, ale 
również skorzystać z konsultacji w zakresie dostępnych form finansowania planowanego przedsięwzięcia. 

Niewątpliwą zaletą takiego kontaktu jest możliwość uzyskania dodatkowych informacji mogących mieć 
wpływ na podjęcie decyzji, może to być np. informacja o dostępnych programach lub preferencyjnych 
liniach pożyczkowych dostępnych w ramach realizowanych programów rządowych. Spotkanie z pracow-
nikiem funduszu jest także okazją do zapoznania się z warunkami, które są zawarte w umowie o udzielenie 
pożyczki, jak również określenia wstępnych wymagań dotyczących zabezpieczenia, czy warunków spłaty.

Jakie warunki trzeba spełnić aby ubiegać się o pożyczkę?

Warunkiem ubiegania się o przyznanie pożyczki jest:
1. wskazanie przeznaczenia pożyczki zgodnego z regulaminem,
2.  posiadanie zdolności spłaty pożyczki wraz z odsetkami w terminach i na warunkach określonych 

w umowie,
3. uzyskanie pozytywnej oceny wiarygodności określonej w regulaminie,
4. uzyskanie pozytywnej oceny spłacalności zaciągniętych pożyczek i kredytów,
5. wniesieniu wkładu własnego przez osobę ubiegającą się o pożyczkę,
6. akceptacja wzoru umowy pożyczki oraz innych warunków przyznania pożyczki.
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Uzyskana pożyczka, jak wspomniałem może zostać przeznaczona na różne cele i mogą to być m.in.: zakup 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zakup nieruchomości, maszyn i środków transportu, budowę lub 
adaptację obiektów budowlanych, remont lub modernizację środków trwałych, zakup nowych technolo-
gii, patentów lub licencji, zakup oprogramowania, wytworzenie nowych środków trwałych, zakup usług, 
jak również na zakup środków obrotowych lub materiałów produkcyjnych.

Katalog celów może być zróżnicowany, w zależności od funduszu i rodzaju środków jakimi zarządzają in-
stytucje finansowe.

Jaka jest procedura ubiegania się o pożyczkę?

W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług funduszu, należy pobrać wniosek oraz uzgodnić 
z pracownikiem funduszu listę niezbędnych załączników, które muszą zostać dostarczone wraz z wnio-
skiem. Obecnie, na stronach większości funduszy formularze wniosków są przygotowane w wersji elektro-
nicznej i możliwe do pobrania. 

Rodzaj wymaganych załączników uzależniony jest także od formy prawnej przedsiębiorcy, rodzaju propo-
nowanego zabezpieczenia, czy też planowanego przedsięwzięcia.

Po wypełnieniu wniosku pożyczkowego i dostarczeniu go do funduszu wraz z kompletem aktualnych 
załączników, osoba przyjmująca rejestruje wpływający wniosek i poddaje go ocenie formalnej. Podczas 
tej oceny  pracownik funduszu sprawdza kompletność złożonych dokumentów i poprawność wypełnie-
nia wniosku. Zazwyczaj odbywa się to w obecności przedsiębiorcy, aby w przypadku stwierdzenia braku, 
można było na bieżąco je uzupełnić. Takie postępowanie ma na celu maksymalne skrócenie czasu przyzna-
wania pożyczki. Wniosek, który przechodzi ocenę formalną jest przygotowywany do oceny merytorycz-
nej, dokonywanej przez pracowników funduszu, którzy nie mogą brać udziału w przyznawaniu pożyczek. 
Dodatkowo wszystkie osoby, które biorą udział w procesie oceny i zatwierdzenia wniosku pożyczkowego, 
zobowiązane są do podpisywania deklaracji o bezstronności. Ma to na celu zapewnienie bezstronności 
przy przyznawaniu pożyczek. 

Po dokonaniu pozytywnej oceny merytorycznej wniosku pożyczkowego, przyjęciu rodzaju i wielkości 
proponowanych zabezpieczeń oraz zwizytowaniu przedsiębiorcy, złożony wniosek podlega zatwier-
dzeniu.

Zatwierdzenie wniosku jest równoznaczne z zabezpieczeniem przez fundusz środków na jego wypłatę. 
Jednakże wypłata przyznanej pożyczki następuje dopiero po podpisaniu umowy i dokonaniu prawomoc-
nych zabezpieczeń.

4.  Co powinno się wiedzieć o ocenie wniosku  
i zasadach ustalania oprocentowania?

W jaki sposób dokonywana jest ocena wniosku?

Złożony wniosek oceniany jest w systemie punktowym. Poszczególne kategorie oceniane są osobno 
a uzyskane w ten sposób punkty są sumowane. Zazwyczaj ocenie podlegają takie kategorie jak: wysokość 



39

udziału własnego w planowanym przedsięwzięciu, historia pożyczkowa lub kredytowa, zdolność do spłaty, 
wyliczone wskaźniki ekonomiczne (kapitał obrotowy netto, płynność bieżąca i wysoka, rentowność). Wyni-
ki oceny są częścią dokumentacji pożyczkowej i załącza się je do wniosku.

Co wpływa na ustalane wysokości oprocentowania pożyczek?

Fundusze pożyczkowe, które otrzymały dofinansowanie ze środków UE, w większości przypadków 
zobligowane są do udzielania pożyczek oprocentowanych nie niżej niż stopa referencyjna. Komisja 
Europejska zrezygnowała z ustalania stóp referencyjnych dla poszczególnych krajów członkowski, 
wskazując jednak sposób jej obliczania. Szczegółowe regulacje w tej kwestii zostały zawarte w Komu-
nikacie Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 
(2008/C 14/02). Ustalenie wysokości stopy referencyjnej jest niezbędne do określenia wartości udzie-
lonej pomocy publicznej. Należy bowiem pamiętać, że oprocentowanie pożyczki poniżej stopy refe-
rencyjnej ma charakter pomocy publicznej i fundusze pożyczkowe mogące udzielać takich pożyczek, 
zobligowane są na jej podstawie do wyliczenia wartości otrzymanej pomocy przez przedsiębiorcę! 
W przypadku gdy oprocentowanie jest równe bądź wyższe niż obliczona stopa referencyjna, pomoc 
publiczna nie występuje.

Złożenie wniosku

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Obliczenie stopy referencyjnej
(stopy oprocentowania)

Decyzja o przyznaniu pożyczki

Podpisanie Umowy Pożyczkowej

Ustanowienie zabezpieczenia

Wypłata pożyczki

Graficzne przedstawienie przebiegu procesu udzielania pożyczki
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Jednym z elementów niezbędnym do ustalenia wysokości stopy referencyjnej jest dokonanie ratingu. 
Każdy z funduszy pożyczkowych opracował na swój użytek własny sposób nadawania kategorii ratingu. 
Generalnie, bazuje on na ocenie danych (np. zdolności do spłaty, analizy wskaźników ekonomicznych, itp.) 
zawartych we wniosku pożyczkowym. Na jego podstawie przyznawana jest jedna z poniższych kategorii: 
AAA-A, BBB, BB, B, CCC… .

Kolejnym, niezbędnym elementem potrzebnym do ustalenia stopy referencyjnej, jest ocena proponowa-
nego poziomu zabezpieczeń. Osoby zajmujące się oceną wniosku, nadają przedstawionym zabezpiecze-
niom kategorię: poziom zabezpieczeń wysoki, standardowy bądź niski.

Ostatnim elementem niezbędnym do ustalenia stopy referencyjnej jest wysokość stopy bazowej. Stopa ta 
jest określana przez Komisję Europejską a jej aktualną wysokość można sprawdzić na stronach interneto-
wych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/stopa_referen-
cyjna/). od 01.07.2013 wynosi ona 3,18%.

Znając wysokość stopy bazowej, na podstawie obliczonej kategorii ratingowej oraz ustalonego poziomu 
zabezpieczeń osoby oceniające dokonują obliczenia stopy referencyjnej dla danego Wnioskodawcy wg 
poniższej wzorcowej tabeli.

Marża pożyczek w punktach bazowych

Kategoria ratingu
Poziom zabezpieczeń

Wysoki Standardowy Niski

Wysoki (aaa-a) 60 75 100

dobry (BBB) 75 100 220

zadowalający (BB) 100 220 400

Niski (B) 220 400 650

zły/Trudności finansowe  
(CCC i poniżej)

400 650 1000

Wyjątkiem jest Wnioskodawca, który do dnia złożenia wniosku posiada zarejestrowaną działalność gospo-
darczą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dla niego ustala się stopę referencyjną dodając do stopy 
bazowej, 400 punktów bazowych, czyli 4%.

Przykład:
Wysokość stopy referencyjnej dla przedsiębiorcy, który otrzymał kategorię ratingową AAA-A przy proponowa-
nym standardowym zabezpieczeniu wynosi 3,95% tj.: 3,18% + 0,75% (75 punków bazowych).
Tym samym, dla przykładowego przedsiębiorcy fundusz pożyczkowy może zaproponować pożyczkę oprocento-
waną na poziomie 3,18% + marża. Wysokość marży określana jest niezależnie przez każdy z funduszy.

Jak zabezpieczana jest pożyczka?

Fundusze pożyczkowe zobowiązane są do ostrożnego gospodarowania posiadanymi środkami. Wymóg 
ten w głównej mierze znajduje odzwierciedlenie w zapisach mówiących o dopuszczonym poziomie kon-
centracji kapitału i dopuszczalnym poziomie strat. Pierwszy zapis jest łatwy do spełnienia, gdyż nakłada on 
na fundusz jedynie zakaz udzielania jednemu przedsiębiorcy pożyczek, których łączna wartość mogłaby 
przekroczyć określony procent wartości funduszu. Drugi wymóg niestety jest już trudniejszy do spełnienia. 
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Utrzymanie wysokiej spłacalności jest możliwe m.in. poprzez właściwe zabezpieczenie pożyczki. Mówiąc 
o właściwym zabezpieczeniu, każdy z funduszy ustala indywidualnie minimalny jego poziom. Zazwyczaj, 
zaczyna się on już od 150% wartości pożyczki.

Polskie prawodawstwo daje duże możliwości dokonania zabezpieczenia. Jednym z podstawowych sposo-
bów jest podpisanie weksla własnego „in blanco”. Niestety, pomimo popularności wspomnianego zabez-
pieczenia, rzadko kiedy stosowany jest on jako jedyny. Dodatkowe zabezpieczenia mogą zostać ustano-
wione poprzez:

  poręczenie wekslowe osób trzecich – osoba poręczająca powinna posiadać stałe źródło do-
chodu, przynajmniej na czas spłaty pożyczki. Liczba poręczycieli jest zależna zarówno od ich 
dochodów jak i wartości ustanowionych innych zabezpieczeń.

  przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie długu – zabezpieczenie to ma charakter zawie-
szający, tzn. prawo do przewłaszczonej rzeczy fundusz pożyczkowy nabywa jedynie w przypad-
ku nie wywiązywania się przez pożyczkobiorcę z postanowień umowy. Zazwyczaj ten rodzaj 
zabezpieczenia stosowany jest w stosunku do posiadanych przez przedsiębiorców rzeczy lub 
zakupywanych z pożyczki.

  ustanowienie hipoteki – obciążenie hipoteczne na nieruchomości o większej wartości niż 
kwota udzielonej pożyczki następuje tylko do kwoty pożyczki powiększonej o ewentualne nie-
spłacone odsetki. Jeżeli wartość nieruchomości jest mniejsza od kwoty udzielonej pożyczki, to 
obciążenie hipoteczne następuje do wysokości wartości nieruchomości, a pozostała kwota za-
bezpieczana jest w inny sposób.

  zastaw rejestrowy – to zabezpieczenie oznaczonych co do tożsamości rzeczy, dokonywane poprzez 
wpisanie ich do rejestru zastawów. Zbycie takich rzeczy przez pożyczkobiorcę wymaga pisemnej 
zgody pożyczkodawcy (wniosek o wykreślenie). Zazwyczaj ten rodzaj zabezpieczenia stosowany jest 
w stosunku do posiadanych przez przedsiębiorców rzeczy lub zakupywanych z pożyczki.

  cesja polisy ubezpieczeniowej – to zabezpieczenie polega na przeniesieniu praw z ubezpie-
cze- nia na pożyczkodawcę.

  poręczenie przez Fundusz Poręczeniowy – polega na dokonaniu zabezpieczenia nawet do 
80% wartości kapitału pożyczki przez Fundusz Poręczeniowy12.

Wymienione formy zabezpieczania są najczęściej stosowane, jednakże nie wyczerpują one obszernego 
katalogu możliwych i dopuszczalnych prawnie zabezpieczeń. Przy ustalaniu wysokości i rodzaju zabez-
pieczenia, fundusze pożyczkowe kierują się m.in. wysokością udzielanej pożyczki, celem pożyczki, jakością 
proponowanych zabezpieczeń, okresem spłaty oraz płynnością zabezpieczeń.

Czy można zaufać funduszom pożyczkowym?

Na rynku usług finansowych można spotkać wiele ofert pożyczkowych. Każda na swój sposób jest atrakcyjna. 
Każda z ofert może znaleźć potencjalnego odbiorcę. Problem jednak leży w tym, by wiedzieć jak wybrać.

Przedsiębiorcy poszukujący źródeł finansowania własnej działalności szukają zwykle taniego źródła finan-
sowania. O ile bez trudu można dokonać porównania ofert finansowych poszczególnych instytucji, o tyle 
już gorzej jest porównać wiarygodność pożyczkodawców. Czym zatem przedsiębiorcy mogą się kierować 
przy wyborze instytucji finansowej?

12  Więcej nt. oferty funduszy poręczeniowych w kolejnym rozdziale niniejszej publikacji.
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Przede wszystkim należy ocenić następujące elementy:
a)  stosowane standardy udzielania pożyczek

Każdy fundusz pożyczkowy kształtował swoje procedury i kulturę organizacyjną w sposób umożliwia-
jący adaptację do środowiska, w którym funkcjonuje. Jednakże z biegiem czasu, wraz z dofinansowy-
waniem funduszy, instytucje przekazujące środki na powiększanie funduszy pożyczkowych zaczęły 
stawiać wymagania dotyczące standardów, jakie fundusze powinny spełniać. Jednym z pierwszych 
kroków podjętych w celu stworzenia standardów dla funduszy pożyczkowych, było opracowanie przez 
Grupę Zadaniową Krajowego Systemu Usług (KSU) dla MSP standardów dla organizacji prowadzących 
fundusze pożyczkowe. Stanowiły one podwaliny do opracowania i spisania istniejących standardów 
w funduszach pożyczkowych. Fundusze, które spełniają te wymagania mogą ubiegać się o członkostwo 
w KSU. W miarę rozwoju systemu ośrodki mające akredytację zaczęły podlegać corocznym audytom. 
Obecnie ośrodki zarejestrowane w KSU i posiadające akredytacje w zakresie usług finansowych muszą 
mieć wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001. Dzięki temu monitorowany jest 
standard funkcjonowania funduszy.
Nie wszystkie fundusze pożyczkowe należą do sieci KSU, co nie znaczy że nie spełniają standardów 
dotyczących jakości świadczonych usług. 
Środowisko funduszy pożyczkowych reprezentowane jest także przez Polski Związek Funduszy Pożycz-
kowych (PZFP), którego członkami są zarówno fundusze tworzące sieć ośrodków KSU jak i te co nie 
wchodzą w skład sieci. Przynależność do PZFP wiąże się także ze spełnianiem wymogów świadcze-
nia usług według najwyższych standardów. Obecnie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz 
z Polskim Związkiem Funduszy Pożyczkowych wspólnie promują istniejącą sieć funduszy i czynią stara-
nia by wszystkie działające w Polsce fundusze pożyczkowe były członkami zarówno KSU jak i PZFP.

b) pochodzenie środków 
Obecnie na rynku istnieje wiele instytucji parabankowych, oferujących szybkie pożyczki, jednakże 
w ostatnim czasie głośno jest także o skutkach zaciągania pożyczek w takich instytucjach. Zdarza się 
także, że podpisywane umowy nie są tak korzystne jak głosiły ulotki reklamowe lub oprocentowanie 
jest bardzo wysokie a zasady spłaty niejasne. Warto wtedy pokusić się o sprawdzenie skąd pochodzą 
środki które chce się pożyczyć. W przypadku funduszy pożyczkowych działających w strukturach KSU 
lub PZFP są to głównie środki pochodzące z Budżetu Państwa, Unii Europejskiej lub przekazane w for-
mie darowizny od rządów innych Państw. 

c) wiarygodność instytucji pożyczkowej
Niejednokrotnie zdarza się tak, że trafiamy na informacje o możliwości otrzymania pożyczki lub też 
coraz częściej zgłasza się do nas przedstawiciel jakieś instytucji parabankowej z propozycją zaciągnięcia 
pożyczki. Warto wtedy dotrzeć do informacji gdzie się mieści siedziba danej instytucji, czy ona w ogóle 
istnieje i sprawdzić czy dana instytucja jest wiarygodna. Fundusze pożyczkowe są zazwyczaj organiza-
cjami otoczenia biznesu, których członkami bądź założycielami są Jednostki Samorządu Terytorialnego, 
lokalne społeczności czy też instytucje rządowe. Zawsze istnieje możliwość sprawdzenia ich wiarygod-
ności m.in. w Krajowym Rejestrze Sądowym czy też poprzez Punkty Konsultacyjne PK, KSU bądź PZFP. 

Co to są standardy KSU dotyczące usług finansowych?

Standardy KSU są to minimalne wymagania, które musi spełniać organizacja posiadająca fundusz pożycz-
kowy i starająca się o akredytację Krajowego Systemu Usług w zakresie usług finansowych – udzielanie 
pożyczek. Wymagania te podzielić można na: podstawowe13 i specjalistyczne.

13  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla MSP.
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Organizacja prowadząca fundusz pożyczkowy spełnia wymagania podstawowe, jeżeli:
1)  ma swoją siedzibę, która jest oznaczona z zewnątrz i łatwo dostępna dla podmiotów korzystają-

cych z jej usług oraz wykonuje swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)  dysponuje wydzielonym pomieszczeniem przeznaczonym do prowadzenia indywidualnych spo-

tkań z klientami funduszu;
3)  posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji związanej 

z prowadzonym funduszem pożyczkowym;
4)  posiada urządzenia techniczne zapewniające właściwą obsługę pożyczkobiorców oraz łączność 

z nimi, a także z innymi ośrodkami (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym, łą- 
cza zapewniające możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych oraz niezależny od nich dostęp 
do Internetu);

5)  zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej dwie osoby, w wymiarze pełnego etatu każda, 
w tym co najmniej jedną stale obecną w funduszu;

6)  zapewnia możliwość realizacji usług przez co najmniej dwóch specjalistów o kwalifikacjach okre-
ślonych rozporządzeniem;

7)  prowadzi ewidencję złożonych, zatwierdzonych i odrzuconych wniosków pożyczkowych;
8)  w przypadku ośrodków KSU – realizuje usługi udzielania pożyczek na podstawie umowy z Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Określone poniżej wymagania szczegółowe są niezbędne do zagwarantowania jednakowego standardu 
świadczonych usług finansowych i muszą być spełniane łącznie z wymaganiami podstawowymi. Fundusz 
pożyczkowy powinien zatem:

1) posiadać zatwierdzony regulamin;
2) posiadać plan działalności pożyczkowej;
3)  prowadzić ewidencję złożonych wniosków o pożyczki oraz udzielonych pożyczek, w sposób umoż-

liwiający sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów o aktualnej wartości udzie-
lonych pożyczek;

4)  posiadać określone na piśmie zasady zarządzania środkami finansowymi funduszu pożyczkowego, 
dopuszczające dokonywanie lokat i inwestycji kapitałowych wyłącznie w:
a) depozyty bankowe,
b) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski,
c) bony skarbowe,
d)  jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, działających na podstawie ustawy o fun-

duszach inwestycyjnych.

5. dlaczego warto skorzystać z pożyczki

W odróżnieniu od innych instytucji finansowych funkcjonujących na krajowym rynku, fundusze pożycz-
kowe starają się być blisko przedsiębiorcy. Misja wspierania rozwoju przedsiębiorczości, jaką mają spełniać 
fundusze, jest nadrzędnym czynnikiem wpływającym na ich politykę. Gwarantuje to niezmienność podej-
ścia do przedsiębiorców i szukania rozwiązań dla nich najkorzystniejszych.

W roku 2012, ponad 66% ankietowanych przez PARP i PZFP funduszy, dysponujące kapitałem powyżej 
40 mln jedynie 4,6 % dysponuje kapitałem do 10 mln złotych. Pozostałe ponad 29% fundusze stawia do 
dyspozycji przedsiębiorców kapitał pożyczkowy do 40 mln złotych. Fundusze, oprócz zwiększenia kapitału 
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udostępnianego przedsiębiorcom również zwiększają dostępność do swoich usług. Jak wynika z ankiet, 
blisko 50% z badanych 63 funduszy posiada swoje oddziały terenowe. W ramach podnoszenia atrakcyjno-
ści swoich produktów, fundusze świadczą także usługi komplementarne, takie jak: doradztwo, konsulting 
i szkolenia.

Warto także wspomnieć, że w 2012 roku fundusze pożyczkowe udzieliły ponad 8 300 pożyczek na łączną 
kwotę ponad 650 mln zł. Świadczy to o dużym zainteresowaniu ofertami funduszy pożyczkowych i atrak-
cyjności oferowanych przez nie produktów finansowych.

6. Na co zwracać uwagę przy wyborze funduszu

Na zakończenie kilka uwag praktycznych na które warto zwrócić uwagę:
a)  sprawdź czy fundusz działa na twoim terenie – często bywa tak że fundusze działają jedynie 

w obszarze danego województwa,
b)  sprawdź z jakiego programu operacyjnego pochodzą środki z których będzie udzielana 

pożyczka – zdarza się czasem, że istnieje wykluczenie wykorzystania środków pochodzących 
z tego samego programu operacyjnego , np. pożyczka która ma być udzielona ze środków po-
chodzących z RPO nie może być zabezpieczona poprzez poręczenie Funduszu Poręczeniowego 
dokapitalizowanego ze środków RPO,

c)  sprawdź na jaki maksymalny okres czasu może zostać udzielona pożyczka – fundusze po-
życzkowe zazwyczaj mają określony do 5 lat okres spłaty pożyczki, a to oznacza że nie ma moż-
liwości wydłużenia okresu spłaty,  

d)  sprawdź czy proponowana wysokość raty jest bezpieczna – bo okres spłaty i wysokość po-
życzki determinują wysokość raty pożyczkowej i nie będzie można jej zmniejszyć,

e)  upewnij się czy właściwie rozumiesz zapisy umowy pożyczki – każdemu przedsiębiorcy 
przysługuje prawo do skonsultowania z osobami trzecimi proponowanych zapisów umowy po-
życzkowej, 

f)  dowiedz się jakie obowiązki spoczywają na tobie – niejednokrotnie pożyczki udzielane ze 
środków UE, zwłaszcza tam gdzie jest pomoc de minimis obarczone są specjalnymi klauzulami 
dotyczącymi np. obowiązków informacyjnych czy też dotyczącymi obowiązku przechowywania 
dokumentacji związanej z pożyczką przez określony czas,

g)  sprawdź czy jest wymagany wkład własny – zazwyczaj fundusze pożyczkowe wymagają  
finansowego udziału przedsiębiorcy w planowanym przez niego przedsięwzięciu. 

8. adresy

Listę funduszy pożyczkowych współpracujących z KSU znajdą Państwo na portalu KSU pod adresem:  
ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pozyczki
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doBRE PRaKTYKi

Pan Paweł Małkiewicz jako lekarz internista z wieloletnią praktyką cieszył się w Rabce-Zdrój dużym zaufa-
niem i szacunkiem. Na co dzień był pracownikiem dużego przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, z którym 
niestety musiał się rozstać. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i otworzył prywatną Specjalistyczną Prak-
tykę Lekarską. Niestety, kardiologia jako dziedzina medycyny, w której się specjalizował, wymaga obecnie 
specjalistycznego sprzętu do diagnostyki. Na terenie miasta, w którym mieszkał w zasadzie nie było tak no-
woczesnego sprzętu który pozwalałby na robienie badań diagnostycznych w takim zakresie jak planował. 
Postanowił zatem zakupić nowoczesny sprzęt i wystartować z usługami, które będą obejmowały: badania 
echokardiograficzne, próby wysiłkowe, 24 godzinne badania EKG i ciśnienia, EKG standardowe, porady 
internistyczne i kardiologiczne.

Jednakże zakup tak nowoczesnego sprzętu wiązał się ze znacznymi wydatkami, których nie był w stanie 
udźwignąć samodzielnie, zwłaszcza że nie miał stałego źródła dochodu. Jako nie tylko lekarz ale i przedsię-
biorca zaczął rozglądać się za możliwością pozyskania taniego źródła finansowania. Zebrawszy z różnych 
źródeł propozycje finansowania planowanych zakupów udał się do Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z za-
miarem sprawdzenia oferty pożyczkowej prowadzonego przez nią funduszu pożyczkowego. Podczas spo-
tkania z personelem funduszu, otrzymał nie tylko wyczerpujące informację dotyczące warunków udzielenia 
pożyczki ale także został poinformowany, że jego inwestycja ma wysoki poziom innowacyjności i w związ-
ku z tym może się starać o dotację na zakup planowanego sprzętu. Po 10 dniach Pan Paweł powrócił do 
Fundacji z wypełnionym wnioskiem pożyczkowym i prośbą o udzielenie promesy przyznania pożyczki. 
Promesa ta, była niezbędna do wykazania, że przedsiębiorca posiada niezbędne środki do zrealizowania 
planowanej inwestycji. Wniosek pożyczkowy został poddany ocenie formalnej a po skompletowaniu ca-
łej dokumentacji trafił do oceny merytorycznej i został przedstawiony do zatwierdzenia. Promesa została 
udzielona a przedsiębiorca złożył do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wniosek o dotacje i cze-
kał. Czekanie jednak opłaciło się. Złożony przez niego wniosek o dotacje został oceniony pozytywnie i pod-
pisano z nim umowę o przyznaniu dotacji. W związku z tym, zwrócił się do funduszu o zawarcie umowy 
pożyczki. Po podpisaniu umowy pożyczki i dokonaniu wszelkich czynności związanych z jej zabezpiecze-
niem dokonano wypłaty na konto wskazane przez Pana Pawła Małkiewicza. Kwota pożyczki powędrowała 
bezpośrednio na rachunek firmy która dostarczała kupowany sprzęt. Po rozliczeniu inwestycji i otrzymaniu 
refundacji wydatków, Pan Paweł spłacił pożyczkę w kwocie równej wysokości przyznanej dotacji. Pozostała 
zaś niespłacona część pożyczki, została rozłożona na okres który zaproponował przedsiębiorca. 

Dzięki wizycie w Fundacji, przedsiębiorca nie tylko otrzymał pożyczkę ale przede wszystkim mógł rozwinąć 
firmę.



Rozdział V

Poręczenia dla przedsiębiorców 
w ramach KSU  
– gdy firma nie ma  
„historii kredytowej”

Dorota Lewińska
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* opracowane na podstawie materiałów przygotowanych na zlecenie PARP m.in. przez:
–  p. Adama Badacha („Zasady korzystania z usług finansowych polegających na udzielaniu porę-

czeń KSU” publikacja rok 2009…)
–  p. Jana Szczuckiego („Jak korzystać z poręczeń kredytowych w ofercie Krajowego Systemu usług” 

publikacja rok 2012 Przedsiębiorco skorzystaj Rozdz. IV)

dla kogo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

informacja o ofercie funduszy i zakresie świadczonych usług

W Polsce fundusze poręczeniowe o zasięgu lokalnym regionalnym i ponadregionalnym działają z sukce-
sami od 1994 r. Większość z nich została założona z inicjatywy władz samorządowych lub lokalnych orga-
nizacji czy stowarzyszeń. W skali całego kraju poręczenia oferowane są także przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego.

W roku 2012 w Polsce działało 51 Funduszy Poręczeniowych spośród których 46 współpracuje z Krajo-
wym Systemem Usług (KSU) na podstawie porozumień zawartych z Polską Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości. 

Celem funduszy jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do zewnętrznych 
źródeł finansowania. O poręczenie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy nie posiadają wystarczającego 
zabezpieczenia własnego spłaty powstającego zobowiązania. Dzięki poręczeniu funduszu dany kredyt czy 
pożyczka staje się mniej ryzykowny dla udzielającej go instytucji. 

Fundusze na ogół poręczają kapitał kredytu lub pożyczki nie poręczają natomiast rat odsetkowych. Opłaty 
i prowizje pobierane są jedynie za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do terminu ważności porę-
czenia. Wysokość prowizji najczęściej uzależniona jest od okresu, na jaki zawarta została umowa kredytu/
pożyczki i wynosi od 0,5 do 3,5%. Oddział kredytujący banku zobowiązuje się do potrącania i przekazania 
na rachunek bankowy funduszu opłaty należnej funduszowi od przedsiębiorcy z tytułu udzielenia poręcze-
nia – z pierwszej uruchomionej kwoty kredytu/pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient dokona wpłaty na 
rachunek Funduszu przed uruchomieniem kredytu/pożyczki, zgodnie z umową o udzielenie poręczenia. 

Wartość poręczenia indywidualnego wynosi maksymalnie 80% kwoty udzielonego kapitału kredytu lub 
pożyczki (bez odsetek i opłat dodatkowych). Pozostałą część kredytu zabezpiecza sam przedsiębiorca, ofe-
rując bankowi własne zabezpieczenia. Mogą to być zarówno zabezpieczenia rzeczowe – majątkowe, jak 
i osobiste. 

Należy podkreślić, że w przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę poręczenia, bank ma podstawy do obni-
żenia oprocentowania, co może oznaczać zmniejszenie łącznych kosztów kredytu i poręczenia. 

Poręczenie jest terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem kredytowania. Okres poręczenia może 
zostać przedłużony o maksymalnie 3 miesiące i trwa do momentu spłaty zobowiązania. Zabezpieczeniem 
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na wypadek roszczeń wynikających z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela jest weksel własny in 
blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową (określającą w jakiej sytuacji weksel może zostać przez 
fundusz wypełniony) oraz ewentualnie zabezpieczenia dodatkowe. 

Wiele funduszy lokalnych i regionalnych stawia także warunek aby przedsiębiorca miał siedzibę na terenie 
danego miasta powiatu czy województwa bądź tez na tym terenie inwestowała lub tworzyła miejsca pracy.

Aby zapewnić jak najszerszą dostępność do poręczeń i uprościć procedury dla przedsiębiorców, fun-
dusze poręczeniowe zawierają z instytucjami finansującymi tj. bankami lub instytucjami pożyczkowymi 
umowy o współpracy. Zasadą jest, że wszystkie formalności związane z uzyskaniem poręczenia przed-
siębiorca może załatwić w oddziale banku lub instytucji pożyczkowej, w którym stara się o kredyt. 

Maksymalna wielkość poręczeń oferowanych przez regionalne i ponadregionalne fundusze poręczeniowe 
nie przekracza przeważnie 1-2 milionów złotych (spośród funduszy współpracujących z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości największe maksymalne poręczenia oferuje Mazowiecki Regionalny Fundusz 
Poręczeń Kredytowych). Znaczna grupa funduszy dysponujących mniejszymi kapitałami oferuje natomiast 
poręczenia nieprzekraczające kilkuset tysięcy złotych.

Fundusze udzielają poręczeń na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego od momentu 
udzielenia kredytu lub pożyczki do momentu ich spłacenia, dysponują zatem takimi samymi prawami 
i obowiązkami jak każdy inny poręczyciel. Wspólną cechą funduszy jest również to że dokonują one nie-
zależnej od banku oceny ryzyka niespłacenia przez przedsiębiorcę zobowiązania. Jest ona podobna do 
analizy przeprowadzanej przez bank, a więc obejmuje aspekty formalno-prawne oraz sytuacji ekonomicz-
no-finansowej przedsiębiorcy. 

Przez cały okres trwania umowy poręczenia bank jest zobowiązany przekazywać funduszowi wszelkie istot-
ne informacje dotyczące sytuacji kredytobiorcy oraz kredytu, a w szczególności: dotyczące pogorszenia 
sytuacji finansowej kredytobiorcy lub nieterminowej spłaty kredytu. Wszelkie zmiany umowy kredytowej 
powodujące zwiększenie odpowiedzialności funduszu, a więc wzrost kwoty kredytu, wzrost oprocentowa-
nia, wydłużenie spłaty wymagają uprzedniej zgody funduszu. 

W przypadku braku zapłaty kredytu przez kredytobiorcę i wypłaty poręczenia przez fundusz dochodzi do od-
zyskiwanie należności od kredytobiorcy, czyli do tzw. egzekucji z przyjętych przez bank i fundusz zabezpieczeń.

Poręczenie funduszu wygasa w przypadku, gdy instytucja finansująca nie przedłoży w terminie żądania lub 
upłynął termin wskazany w oświadczeniu o udzieleniu poręczenia.

W przypadku nie wystąpienia do funduszu z wezwaniem do zapłaty, po upływie ważności poręczenia, 
instytucja finansująca zwraca przedsiębiorcy weksel, w sposób zgodny z obowiązującymi w Banku przepi-
sami do zwrotu takiego dokumentu.

Standard usług funduszy poręczeniowych

Fundusz poręczeniowy współpracujący z KSU zobowiązany jest do utrzymywania określonego standardu 
usługi finansowej. Musi on być nie tylko zarejestrowany w KSU, ale także spełniać wymagania w zakresie 
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potencjału technicznego, ekonomicznego, mieć wdrożony system zarządzania jakością obejmujący usługi 
finansowe polegające na udzielaniu poręczeń, jak również przestrzegać zasad etyki zawodowej. 

Dodatkowo na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości fundusze poręczeniowe działającymi 
w ramach KSU są poddawane ocenie ratingowej przeprowadzanej przez uznane agencje ratingowe.

Wymagania wobec pracowników funduszy poręczeniowych

Pracownicy funduszy poręczeniowych, świadczący systemowe usługi poręczeniowe, spełniają ściśle okre-
ślone warunki, zapisane w standardzie usług poręczeniowych co do poziomu ich wykształcenia, doświad-
czenia zawodowego, znajomości języków obcych oraz stałego rozwijania swoich kompetencji. 

Jak skorzystać z usługi

o poręczenie może strać się przedsiębiorca, który:
•  spełnia kryteria definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, 
•  złożył wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej (banku lub funduszu pożyczkowym), 

z którą dany fundusz poręczeniowy ma podpisaną umowę o współpracy, 
•  posiada zdolność kredytową. 

zasady udzielania poręczeń:
•  Poręczane są jedynie zobowiązania wobec instytucji finansowych (bank lub fundusz pożyczkowy), 

z którymi fundusz ma podpisaną umowę o współpracy, 
•  Poręczenie jest terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem kredytowania. Okres porę-

czenia może zostać przedłużony o maksymalnie 3 miesiące i trwa do momentu spłaty zobo-
wiązania, 

•  Opłaty i prowizje pobierane są jedynie za okres od daty zawarcia umowy poręczenia do ter-
minu ważności poręczenia. Wysokość prowizji najczęściej uzależniona jest od okresu, na jaki 
zawarta. 

dlaczego warto skorzystać

Reasumując, uzyskanie poręczenia wiąże się z korzyściami dla przedsiębiorstwa. Są to: 
 1.  Poręczenie jest najlepszym zabezpieczeniem dla nowych firm, o krótkiej historii kredytowej, ale 

również dla firm w fazie dynamicznego rozwoju.
 2.  Poręczenie umożliwia uzyskanie dodatkowego finansowania w postaci kredytu lub pożyczki. 

Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł zrealizować swoje zamierzenia rozwojowe poprzez 
inwestycję: np. zakup maszyn, nieruchomości lub zwiększyć możliwości działalności bieżącej 
w przypadku wzrostu obrotów z udziałem kredytu obrotowego. Działania te mogą przyczyniać 
się do wzrostu konkurencyjności i rentowności działania.

 3.  Poręczenie dla banku ma dużą wartość i jest wysoko wycenione, stąd też bank będzie wymagał od 
przedsiębiorcy jedynie uzupełnienia zabezpieczenia kredytu.
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 4.  Niewątpliwym udogodnieniem dla firmy jest sama procedura uzyskania poręczenia. Przedsiębior-
ca w zasadzie nie składa do funduszu dodatkowych dokumentów (za wyjątkiem wniosku). Cała 
reszta formalności jest wykonywana na miejscu przez bank lub instytucję pożyczkową. Procedura 
uzyskania poręczenia trwa zazwyczaj do 7 dni, a więc możliwa jest szybka decyzja kredytowa 
i uruchomienie kredytu.

 5.  Uzyskanie poręczenia to dodatkowe potwierdzenie dla banku wiarygodności klienta. Jeśli fundusz 
ocenia klienta pozytywnie, to bank może rozważać udzielenie w przyszłości dodatkowych kredy-
tów – również z zabezpieczeniem funduszu poręczeniowego.

 6.  W przypadku, gdy przedsiębiorca potrzebuje niewielki kredyt a zabezpieczeniem miałaby być 
np. hipoteka na nieruchomości, której wartość jest znacznie wyższa od zobowiązania, poręczenie 
będzie korzystniejszym rozwiązaniem- przedsiębiorca swobodnie rozporządza swoim majątkiem 
unikając dodatkowych kosztów m.in. z tytułu wyceny czy kosztów wpisu hipoteki.
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 7.  W przypadku przejściowych problemów finansowych fundusz może uczestniczyć w zmianie wa-
runków kredytowania i wspólnie z klientem ustalić optymalne dla niego warunki spłat i zmiany 
harmonogramu umowy kredytu. W przypadku zgody funduszu bank będzie miał nadal zabezpie-
czenie funduszu.

 8.  Coraz częściej banki w przypadku uzyskania przez przedsiębiorcę poręczenia kredytu są skłonne 
do obniżenia oprocentowania kredytu. Kredyt poręczony przez fundusz zwiększa pewność szyb-
kiego odzyskania przez bank niespłaconego kredytu. 

 9.  W przypadku wypłaty poręczenia przez fundusz z powodu niespłacenia kredytu przez przedsię-
biorcę, fundusz i bank może zawrzeć z przedsiębiorcą ugodę na spłatę zobowiązań, bez koniecz-
ności prowadzenia windykacji. 

10.  Zabezpieczeniem poręczenia, które wymaga fundusz od przedsiębiorcy jest standardowo weksel 
in blanco, co pozwala na łatwe spełnienie warunku przy niewielkich kosztach.

Dane teleadresowe Funduszy Poręczeń Kredytowych znajdują się na stronie Krajowego Stowarzyszenia 
Funduszy Poręczeniowych www.ksfp.org.pl pod adresem oraz na stronie KSU www.ksu.parp.gov.pl. 



Rozdział Vi
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Urszula Gielniowska
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dla kogo

Mikro i małe przedsiębiorstwa

zakres usługi

Od października 2013 r. przedsiębiorcy sektora MSP mogą skorzystać z nowej usługi systemowej w zakresie 
szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa, realizowanej w ramach projektu systemo-
wego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” finansowanego z Poddziałania 
2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Usługi z zakresu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności, były już realizowane w ramach KSU. Za-
równo przeprowadzone badania rynku, jak i dotychczasowe doświadczenie wskazujące na duże zaintere-
sowanie przedsiębiorców tego typu usługami, uzasadniły potrzebę kontynuacji takich działań dla sektora 
MSP, dlatego zostały wprowadzone do realizacji jako usługa systemowa. 

Usługa szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa (tzw. „usługa szybkiej optymalizacji”), 
to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania 
ich finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu 
prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur.

Jak większość usług dostępnych w ramach KSU, usługa szybkiej optymalizacji składa się z dwóch etapów: 
audytu i doradztwa. Koszt usługi w 70% jest dofinansowany w ramach projektu, 30% kosztów ponosi 
przedsiębiorca, który będzie korzystać z usługi. 

Przedsiębiorca podpisuje z wybranym Ośrodkiem KSU (wykonawcą usługi) umowę o świadczenie usługi, 
która reguluje zakres przeprowadzonych działań i ich efekty w postaci raportu oraz rekomendacji, zasad 
wyceny i kosztu zaplanowanej usługi. Następnie realizowana jest usługa, w następujących etapach:

Etap i – audyt optymalizacyjny, który polega na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa w poniższych 
obszarach:

Sprzedaż i marketing – analizy mają na celu zbadanie możliwości:
• Uproszczenia lub optymalizacji procesów;
• Racjonalizacji sprzedaży, w tym jej kosztów;
• Optymalizacji strategii marketingowej.

iT/telekomunikacja – analizy mają na celu zbadanie możliwości:
• Uproszczenia lub optymalizacji procesów;
• Dopasowania taryf telekomunikacyjnych do potrzeb Klienta;
•  Zlecenia procesów na zewnątrz (np. outsourcing obsługi i konserwacji systemów IT, sprzętu kom-

puterowego);
•  Wykorzystania technologii informacyjnych w celu uzyskiwania przejrzystych informacji na temat 

funkcjonowania całego przedsiębiorstwa Klienta i poprawy efektywności jego prowadzenia. 
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Finanse – analizy mają na celu zbadanie możliwości:
• Poprawy warunków finansowania;
•  Bardziej efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, w tym kontroli należności, zobowiązań, 

zapasów;
• Optymalizacji ewidencji kosztów;
• Poprawy rentowności;
• Poprawy efektywności zakupów i gospodarki magazynowej;
• Uproszczenia lub automatyzacji procesów;
• Efektywnego planowania finansowego. 
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Księgowość – analizy mają na celu:
• Zbadanie poprawności stosowanych zasad rachunkowości; 
• Weryfikację systemu ewidencji księgowej;
• Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej;
• Uproszczenie lub optymalizację procesów. 

Podatki – analizy mają na celu:
• Ograniczenie ryzyka podatkowego;
• Weryfikację prawidłowości stosowanych rozliczeń podatkowych dla wybranych podatków;
• Ograniczenie ryzyka transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
• Uproszczenie lub optymalizację procesów. 

Prawo – analiza ma na celu:
• Weryfikację umów z kontrahentami, w tym warunków ich wykonania i zabezpieczenia płatności;
• Weryfikację umów z pracownikami i osobami współpracującymi;
• Weryfikację stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności;
• Analiza możliwości zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta;
• Ograniczenie ryzyka prawnego w działalności przedsiębiorstwa Klienta.

W terminie 21 dni po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych analiz, wykonawca usługi przygotowuje 
dla przedsiębiorcy raport, zawierający opis przeprowadzonych analiz i wniosków z nich wynikających oraz 
rekomendacje dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie najbardziej rokujących i korzystnych dla przed-
siębiorcy rozwiązań lub usprawnień mających na celu poprawę zarządzania finansami przedsiębiorstwa, 
w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów. Po otrzymaniu raportu z Etapu I, przedsię-
biorca uzgadnia z wykonawcą usługi termin realizacji Etapu II usługi.

Etap ii – doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień, polega na wspar-
ciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I 
rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przed-
siębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa 
jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności.
 
Przykładowe działania, które mogą podejmowane w ramach realizacji usługi systemowej KSU 
w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa, to:

 1.  Analiza kosztów – analiza nośników kosztów (w układzie rodzajowym lub kalkulacyjnym lub kosz-
tów zmiennych i stałych, kontrola kosztów);

 2.  Analiza relacji: koszty – przychody – zysk (w celu określenia progu rentowności dla bieżącej sprze-
daży produktów lub usług oraz planowanej sprzedaży);

 3. Analiza sprzedaży i kanałów dystrybucji;
 4. Analiza kosztów sprzedaży i marketingu;
 5. Analiza SWOT (określenie mocnych i słabych stron szans i zagrożeń);
 6. Analiza wskaźnikowa obejmująca między innymi:

• wskaźniki rentowności;
• wskaźniki płynności;
• wskaźniki sprawności działania (wykorzystania zasobów);
• wskaźniki zadłużenia (analiza źródeł finansowania działalności);
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 7. Analiza struktury kapitału obrotowego i przepływów pieniężnych;
 8. Analiza czynników (np. przewagi kosztowej przedsiębiorstwa) dotycząca między innymi:

•  efektu skali (w miarę zwiększania skali produkcji następuje rozłożenie na większą liczbę wyro-
bów kosztów stałych, w wyniku czego koszt jednostkowy spada); 

•  efektu specjalizacji(koncentrując się na jednym rodzaju działalności rośnie wydajność pracy, 
w wyniku czego koszty robocizny na jednostkę produkcji ulegają zmniejszeniu); 

•  efektu innowacji oraz substytucji kapitału i pracy (wprowadzenie nowych technologii produkcji); 
 9.  Weryfikacja istnienia, sprawowania kontroli, kompletności, prawidłowości wyceny, prezentacji wy-

branych pozycji bilansowych;
10. Weryfikacja prowadzonych działań marketingowych;
11. Planowanie działań promocyjnych;
12. Ocena wykorzystywanych kanałów dystrybucji;
13. Outsourcing działań marketingowych;
14. Zarzadzanie bazą klientów;
15.  Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego w wybranych obszarach, np. podatek od towarów 

i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, poda-
tek od czynności cywilnoprawnych, inne podatki i opłaty;

16.  Ocena właściwego klasyfikowania wydatków i prawidłowości ich podziału na wydatki stanowiące 
oraz niestanowiące kosztów uzyskania przychodów;

17.  Poprawność procedur określania momentu powstania przychodów i kosztów dla celów podat-
kowych;

18.  Weryfikacja prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń podatkowych;
19.  Ocena polityki cen transferowych;
20.  Wskazanie nieprawidłowości lub transakcji charakteryzujących się ryzykiem podatkowym;
21.  Określenie zakresu i skutków ewentualnych korekt;
22.  Wskazanie sytuacji niestanowiących jednoznacznego naruszenia przepisów prawa podatkowego, 

ale które ze względu na niejednolitość interpretacji mogą budzić wątpliwości w przypadku ewen-
tualnych kontroli podatkowych lub skarbowych;

23.  Analiza stosowanych przez Klienta umów, wzorców umownych w stosunkach z kontrahentami 
(klientami) w celu ewentualnych ich modyfikacji;

24.  Analiza stosowanych przez Klienta umów z pracownikami i współpracownikami;
25.  Analiza stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności i procedur ich windykacji;
26.  Analiza formy prawnej działania Klienta pod kątem ewentualnej zmiany i wyboru właściwej formy 

prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
27.  Analiza korporacyjnej struktury przedsiębiorstwa Klienta w przypadku przedsiębiorstw działają-

cych w formie spółek prawa handlowego, w celu wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w kor-
poracyjnej strukturze przedsiębiorstwa Klienta usprawniających jego organizację.

Jak skorzystać z usługi

Klientem może został mikro i mały przedsiębiorca. Realizację usługi warto zacząć od kontaktu z wy-
branym ośrodkiem. Pierwszym krokiem będzie podpisanie umowy z Klientem na świadczenie usługi 
doradczej, po szczegółowym przedstawieniu usługi, jej zakresu i czasu trwania. Wraz z podpisaniem 
umowy na wykonanie usługi udzielona zostaje Klientowi pomoc de minimis w wysokości 70% kosztów 
wyświadczonej usługi.
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W ramach projektu „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania fi-
nansami przedsiębiorstwa dla mikro i małych przedsiębiorców” podpisano 11 umów o udzielenie wsparcia 
na łączną kwotę 4 453 820 zł. Lista wybranych Ośrodków KSU (wykonawców usługi) znajduje się na stronie 
http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/zarzadzanie_finansami?first=Y. 

Usługa będzie dostępna do końca grudnia 2014 r.

Koszt usługi

Usługa dofinansowana jest w 70%.
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dla kogo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

zakres usługi

Kolejną usługą wcześniej realizowaną w ramach KSU w formie pilotaży, która została wdrożona jako usłu-
ga systemowa jest usługa z zakresu ochrony środowiska. Od czerwca 2013 r. do września 2014 r. z usług 
w ramach projektu „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska” finansowanego 
z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma skorzystać 461 przedsiębiorców. 

Realizacja tych usług stanowi odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, zidentyfikowane w przeprowadzonych 
przez PARP badaniach, a także wskazywane w raportach z realizacji usług w zakresie ochrony środowiska w do-
tychczas realizowanych projektach pilotażowych. Przedsiębiorcy są zainteresowani skorzystaniem z komplek-
sowych usług obejmujących wszystkie aspekty środowiskowej działalności przedsiębiorstwa, jednakże koszt 
skorzystania z takich usług bardzo często przekracza możliwości finansowe firm sektora MSP. Kolejną barierą, 
z która mierzą się przedsiębiorcy jest nieznajomość przepisów środowiskowych i wymogów z nich wynikają-
cych. Dlatego usługa w zakresie ochrony środowiska została wprowadzona do oferty KSU. Koszt usługi w 70% 
jest dofinansowany w ramach projektu, 30% kosztów ponosi przedsiębiorca, który będzie korzystać z usługi.

Usługa w zakresie ochrony środowiska składa się z:
Etapu I – audyt środowiskowy, identyfikacji stopnia spełniania wymogów prawnych,
Etapu II – wsparcia doradcze przy wdrażaniu działań rekomendowanych w Etapie I;
Etapu III – szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze 
środowiska oraz na obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.
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Etap i – audyt środowiskowy polega na przeprowadzeniu audytu prawnego zgodności z prawem 
ochrony środowiska (identyfikacji stopnia spełniania wymogów prawnych), w następujących ob-
szarach/zakresach:

ogólnych wymagań prawnych obejmujących:
•   analizę wymaganych dokumentów, tj.: analizę koniecznych do prowadzenia działalności gospo-

darczej uzgodnień, pozwoleń, podpisanych umów, zgłoszeń a także niezbędnej dokumentacji 
w zakresie ochrony środowiska, w tym wnoszenia opłat za korzystnie ze środowiska (analiza do-
kumentów związanych z obowiązkiem wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska za okres 
ostatnich 5 lat),

•   przekazanie informacji na temat brakującej dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

Gospodarki odpadami obejmującej:
•   analizę stosownych uzgodnień, ewidencji, tj. analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumen-

tacji w zakresie konieczności posiadania wymaganych pozwoleń i zezwoleń związanych z prowa-
dzeniem gospodarki odpadami;
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•   ocenę stopnia realizacji w przedsiębiorstwie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na główne 
rodzaje odpadów; 

•   analizę dokumentacji związanej z odbiorem odpadów z przedsiębiorstwa;
•   analizę dokumentacji pozwalającej na dopuszczenie składowania odpadów na danym rodzaju 

składowisku odpadów.

Emisji do powietrza, obejmującej:
•   określenie obowiązków przedsiębiorcy z zakresu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do 

powietrza;
•   analizę prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z identyfikacją/stwierdzenie wy-

stępowania źródeł emisji oraz czynników wpływających na emisję;
•   analizę przeprowadzonych dotychczas w firmie pomiarów pod katem spełniania wymogów usta-

wowych oraz z wcześniejszych decyzji.

Gospodarki wodno-ściekowej obejmującej:
•   analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem konieczności posiadania pozwolenia wodno-

prawnego;
•   analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia źródeł poboru wody oraz sposobu zrzutu ścieków;
•   analizę przeprowadzonych w przedsiębiorstwie pomiarów jakości ścieków.

W ramach etapu i przedsiębiorcy mogą liczyć na szczegółową weryfikację funkcjonowania swojej firmy  
w następujących obszarach:
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Recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów obejmujących:
•   określenie prawnych obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek opakowań oraz pro-

duktów, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia podlegania przepisom wynikającym 
z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej, ustawy o bateriach i akumulatorach;

•   przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z ilością wprowadzonych na 
rynek opakowań oraz produktów, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku.

Wprowadzenie recyclingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zSEE) obejmującego: 
•   określenie prawnych obowiązków związanych z wprowadzeniem na rynek sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, analizę działalności przedsiębiorstwa w celu ustalenia podlegania przepisom wy-
nikającym z ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym, ustawy o bateriach i akumulatorach;

•   przegląd prowadzonej w przedsiębiorstwie dokumentacji związanej z ilością wprowadzonych na 
rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego, osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku.
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Recyclingu substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych obejmu-
jącego:

•   analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem wymogów wynikających z rozporządzenia 
REACH;

•   analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystywania na terytorium Polski substancji 
i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych, analizę prowadzonej ewidencji sub-
stancji kontrolowanych, obowiązku przekazywania ewidencji wyspecjalizowanej jednostce.

Emisji hałasu obejmującej:
•   identyfikację/stwierdzenie występowania ewentualnych źródeł hałasu na terenie przedsiębiorstwa.

Pozostałej działalności wpływającej na środowisko, obejmującej:
•   sprawdzenie przez konsultanta spełniania wymogów POS i rozporządzeń w zakresie PCB, azbestu 

oraz zidentyfikowanie/stwierdzenie ewentualnego ich występowania na terenie zakładu;
•   wskazanie przedsiębiorcy jak prowadzona przez niego działalność może wpływać na zanieczysz-

czenie gleb, zidentyfikowanie/stwierdzenie występowania potencjalnych źródeł zanieczyszczeń 
oraz wykonania obowiązku ich rekultywacji.

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu usługi tworzony jest raport, który zawiera szczegółowy opis audy-
towanych obszarów wraz z rekomendacjami do wdrożenia, określeniem kosztów wdrożenia oraz założeń, 
co do oszczędności, jakie przynieść powinna każda z proponowanych rekomendacji. Na realizację Etapu I 
przewidziano 21 dni roboczych, następnie Ośrodek KSU (wykonawca usługi) przeprowadza u przedsię-
biorcy Etap II usługi.

Etap ii – polega na doradztwie i wsparciu przy wdrożeniu działań rekomendowanych w Etapie i. 
Efektem pracy doradcy w poszczególnych obszarach będzie:

w przypadku rekomendacji z audytu ogólnych wymagań prawnych:
•   wprowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wnoszeniem opłat za korzystanie ze środo-

wiska oraz przygotowanie niezbędnych sprawozdań dotyczących wysokości należnych opłat za 
korzystanie ze środowiska, co pozwoli na uregulowanie wszystkich zaległych zobowiązań (za okres 
ostatnich 5 lat);

w przypadku rekomendacji z audytu w zakresie gospodarki odpadami:
•   wprowadzenie w przedsiębiorstwie takich sposobów gospodarki odpadami, które pozwolą 

w głównej mierze na minimalizowanie powstawania odpadów u źródła;
•   wprowadzenie w przedsiębiorstwie selektywnej zbiorki odpadów co pozwoli na zmniejszenie ilości 

odpadów trafiających na składowisko, zmniejszenie szkodliwości odpadów, a także pozyskiwanie 
surowców wtórnych;

•   wskazanie rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki odpadami, które przedsiębiorca 
mógłby wprowadzić w swoim przedsiębiorstwie oraz poinformowanie że taką usługę świadczą 
ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI KSU); 

•   wsparcie merytoryczne przy przeprowadzeniu testów zgodności odpadów (testy te muszą prze-
prowadzić akredytowane laboratoria), które pozwolą na podjęcie decyzji o przeznaczeniu odpa-
dów do składowania na odpowiednim składowisku (odpadów niebezpiecznych, obojętnych, in-
nych niż niebezpieczne i obojętne).
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w przypadku rekomendacji z audytu w zakresie emisji do powietrza:
•   opracowanie dokumentacji koniecznej do zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwo-

lenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (wielkość i rodzaj emisji, opis stosowanych 
metod ograniczania wielkości emisji, opis czy stopień ograniczania jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami) lub do otrzymania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza (koszt wykona-
nia dokumentacji pokrywa przedsiębiorca);

•   wskazanie listy wymaganych do przeprowadzenia pomiarów emisji do powietrza oraz przy prze-
prowadzaniu pomiarów (pomiary te musi przeprowadzić akredytowana jednostka), pomoc przy 
wyborze akredytowanego laboratorium;

•   rejestracja w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).

w przypadku rekomendacji z audytu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
•   wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia wodno-praw-

nego (jeśli przedsiębiorca musi takie posiadać, wykonanie pozwolenia/operatu finansuje przed-
siębiorca);

•   wsparcie przy przeprowadzeniu koniecznych pomiarów jakości ścieków (pomiary te muszą być 
przeprowadzone przez akredytowane laboratoria). 

w przypadku rekomendacji z audytu w zakresie recyklingu oraz odzysku opakowań i pro-
duktów:

•   wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań, które przyczynia się prowadzenia gospodarki odpadami 
opakowaniowymi i produktowymi w taki sposób, aby osiągnąć wymagany przepisami prawa po-
ziom odzysku i recyklingu;

•   przygotowanie wymaganych prawem sprawozdań związanych z ewidencją masy wytworzonych, 
wywiezionych za granicę opakowań oraz rocznych sprawozdań o wysokości należnych opłat pro-
duktowych.

w przypadku rekomendacji z audytu recyclingu oraz odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego (zSEE):

•   wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań, które przyczynia się prowadzenia gospodarki odpadami 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w taki sposób, aby osiągnąć wymagany przepisami prawa 
poziom odzysku i recyklingu.

w przypadku rekomendacji audytu substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontro-
lowanych:

•   zaprowadzenie ewidencji dotyczącej rodzaju substancji kontrolowanej, jej nazwy chemicznej oraz 
handlowej, ilości używanej substancji kontrolowanej w poszczególnych miesiącach, źródeł pocho-
dzenia substancji kontrolowanych, sposobów używania substancji kontrolowanych oraz opraco-
wanie sprawozdań, które muszą być przekazywane jednostce prowadzącej ewidencję substancji 
kontrolowanych (Instytut Chemii Przemysłowej).

w przypadku rekomendacji z audytu emisji hałasu:
•   wsparcie przy przygotowaniu przeprowadzenia ewentualnych koniecznych pomiarów hałasu (po-

miar musi być dokonany przez akredytowane laboratorium) oraz przygotowanie dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania pozwolenia na emitowanie hałasu.
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w przypadku rekomendacji z audytu pozostałej działalności:
•   pomoc w przygotowaniu wymaganej prawem dokumentacji związanej z obowiązkiem przekazy-

wania marszałkowi województwa informacji o ilości i rodzaju posiadanych wyrobów zawierających 
azbest oraz o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone oraz do-
kumentacji związanej z wykorzystywaniem PCB;

•   pomoc przy wdrożeniu rozwiązań, które wyeliminują czynniki wpływające na zanieczyszczenie 
gleb.

W ramach udzielanego doradztwa wykonawca usługi ma obowiązek udzielać wyjaśnień co do poszcze-
gólnych elementów podejmowanych prac, wskazywać konkretne czynności, które na danym etapie prze-
prowadzanych prac muszą być podejmowane przez przedsiębiorcę, przeszkolić wskazane przez przed-
siębiorcę osoby w zakresie samodzielnego stosowania przekazanych przedsiębiorcy procedur, bezpłat-
nie przekazać przedsiębiorcy narzędzia informatyczne pomocne przy wdrażaniu rekomendacji z Etapu I 
(opcjonalnie) oraz zapewnić o poufności wszystkich informacji uzyskanych podczas realizacji usługi od 
Klienta. 

Uzupełnieniem usługi doradczej realizowanej w Etapie II jest usługa szkoleniowa, stanowiąca Etap iii 
usługi w zakresie ochrony środowiska, która polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu wykorzystania 
narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania za środowiska oraz na obliczanie opłat za ko-
rzystanie ze środowiska.

Jak skorzystać z usługi

Klientem może został mikro i mały przedsiębiorca. Realizację usługi warto zacząć od kontaktu z wybranym 
ośrodkiem. Pierwszym krokiem będzie podpisanie umowy z Klientem na świadczenie usługi doradczej, 
po szczegółowym przedstawieniu usługi, jej zakresu i czasu trwania. Wraz z podpisaniem umowy na wy-
konanie usługi udzielona zostaje Klientowi pomoc de minimis w wysokości 70% kosztów wyświadczonej 
usługi.

W ramach projektu „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie ochrony środowiska” wybrano  
7 Ośrodków KSU do realizacji usług. Ich lista wraz z danymi kontaktowymi znajduje się na stronie  
http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/ochrona_srodowiska?first=Y

Usługa będzie dostępna do końca września 2014 r.

Koszt usługi

Usługa dofinansowana jest w 70%.
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Rozdział Viii

Usługa pilotażowa w zakresie 
marketingu i sprzedaży 
produktów dla mikro 
i małych przedsiębiorstw 
z branży przetwórstwa rolno-
spożywczego – indywidualny 
plan marketingowy dla firmy

Andrzej Szwoch
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dla kogo

mikro i małe firmy działające w branży przetwórstwa rolno-spożywczego 

zakres usługi

Usługa składa się z dwóch Komponentów:
Komponent i – komponent doradczy podzielony na trzy etapy:

a.  Etap i: analiza sytuacji rynkowej firmy (audyt marketingowy),
b.  Etap ii: doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego,
c.  Etap iii: asysta we wdrażaniu planu marketingowego.

Komponent ii – komponent szkoleniowy dotyczący podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, bu-
dowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we wła-
snym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji.

Komponent i:
Etap i – audyt marketingowy – polega na szczegółowej analizie sytuacji rynkowej Klienta. Stanowi pod-
stawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa i obejmuje:

a.   analizę uwarunkować zewnętrznych, tj.: analizę popytu na produkty Klienta, analizę podaży po-
dobnych artykułów na rynku, identyfikację i analizę potencjalnych nabywców i działających konku-
rentów, analizę systemu dystrybucji i zaopatrzenia, analizę makroekonomiczną otoczenia Klienta, 
analizę szans i zagrożeń, w tym analizę działalności lokalnych klastrów rolno-spożywczych oraz 
grup producentów rolnych,

b.  analizę uwarunkowań wewnętrznych, tj. ocenę pozycji rynkowej Klienta, analizę struktury sprzeda-
ży, analizę dotychczasowej działalności marketingowej Klienta (o ile była prowadzona) oraz analizę 
jego słabych i mocnych stron, 

c.   identyfikację i analizę potencjalnych problemów marketingowych Klienta, w tym: weryfikację czy 
Klienta powinien działać na danym rynku, czy docelowa grupa odbiorców została odpowiednio 
określona, czy właściwe jest pozycjonowanie oferty Klienta, jakie są problemy sprzedażowe, które 
produkty mają największy potencjał (np. dzięki rosnącemu rynkowi, najwyższej marży), czy działa-
nia promocyjne (jeżeli są prowadzone) są wystarczające.

1.  Audyt marketingowy jest realizowany w oparciu o: 
a.   szczegółowy wywiad z Klientem i wskazanymi przez niego pracownikami (Klienta wskazuje pra-

cowników, z którymi zostanie przeprowadzony wywiad, wywiad jest realizowany z maksymalnie 
3 pracownikami), 

b.  analizę dokumentów Klienta (sprawozdań finansowych oraz rejestrów sprzedaży z wyszczególnie-
niem ilości sprzedawanego towaru, asortymentu, sezonowości i miejsca sprzedaży, analizę dostaw-
ców i odbiorców) i organizacji jego działalności pod kątem określenia aktualnych działań marketin-
gowych Klienta, 

c.   wiedzę i znajomość branży doradcy świadczącego usługę, ogólnodostępne opracowania i wyniki 
badań rynkowych dla danej branży i produktów oraz znajomość doradcy lokalnych uwarunkowań 
panujących na terenie działalności Klienta.
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2.   Zakres analiz dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta oraz dostępnych danych, po-
winien jednak uwzględniać planowane zmiany w firmie Klienta, a w związku z tym przeszłe i pro-
gnozowane rozmiary popytu i sprzedaży wszystkich dostawców danego produktu na danym rynku 
geograficznym. 

Etap ii – doradztwo strategiczne – polega na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa, którego re-
zultatem jest opracowany plan marketingowy oraz 5 wykonawczych programów marketingowych zapisa-
nych w formie praktycznych działań. Plan marketingowy jest opracowywany przez doradcę na podstawie 
przeprowadzonego w Etapie I audytu.

ETAP I
AUDYT 

MARKETINGOWY 
= 

ANALIZA 
UWARUNKOWAŃ 
ZEWNĘTRZNYCH:
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Plan marketingowy obejmuje:
a.   strategię obsługi rynku – zawierającą zdefiniowane cele Klienta dotyczące działania na danym ryn-

ku produktowo-geograficznym, informacje wspierające podejmowanie decyzji o wyborze rynku 
docelowego i form pozycjonowania produktu/produktów (pozytywnego wyróżnienia) w segmen-
cie docelowym,

b.  wykonawcze programy marketingowe – definiujące konkretne działania, termin ich realizacji, nie-
zbędne nakłady i osoby odpowiedzialne za ich realizację,

c.   prognozę sprzedaży, kosztów i zysku;
d.  budżet marketingowy i jego alokację – opracowanie budżetu działań marketingowych adekwatne-

go do skali przedsięwzięcia i możliwości finansowych Klienta, 
e.   identyfikację sposobów kontroli realizacji planu marketingowego (kontrola sprzedaży, rentowno-

ści, wydatków marketingowych i ich efektywności poprzez ustalenie odchyleń od założonych ce-
lów, określenie ich przyczyn i działań korygujących).

Programy marketingowe obejmują działania dotyczące:
a.   rozwoju produktu/produktów w zakresie: 

i.    redagowania opisów oferowanych produktów stosowanych w szczególności na opakowaniach 
i w katalogach (dotyczy produktów aktualnie dostępnych w ofercie Klienta oraz produktów, 
które potencjalnie mogą zostać wprowadzone do oferty – doradca wraz z Klienta wybiorą mak-
symalnie 5 produktów), a dotyczących ich cech charakterystycznych, 

ii.    jakości – podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w przedsiębiorstwie Klienta syste-
mów jakościowych (np. HACCP), oraz certyfikatów produktów (np. żywność ekologiczna, funk-
cjonalna, produkty regionalne),

iii.   marki – określenia i promowania marki produktu/produktów lub całego przedsiębiorstwa,
iv.   opakowania ww. wybranych produktów – określenia rodzaju i wielkości opakowań dosto-

sowanych do potrzeb klientów i kanałów dystrybucji, ew. zmiany w celu poprawy jakości 
produktu, 

v.    proponowanych zmian w zakresie ww. wybranych produktów – zakresu i kierunków zmian 
(określenie asortymentu produktów/usług, wycofanie produktów mało dochodowych, wpro-
wadzenie nowych produktów),

b.  strategii cenowej poszczególnych wybranych produktów (np. ustalenie wysokości marży na pro-
dukty firmy),

c.   strategii promocji w obszarach:
i.     strategii sprzedaży – np. okazjonalnych cen (tzw. cen promocyjnych), działań CSR (społeczna 

odpowiedzialność biznesu), realizowanej poprzez premie charytatywne (np. 5 % zysku zostaje 
przekazana na cele charytatywne), 

ii.    public relations – czynnego udziału w targach, organizowania stoisk sprzedażowych przy okazji 
innych wydarzeń masowych np. kiermasze świąteczne i okolicznościowe, targi agroturystyczne 
itp., organizowania letnich punktów sprzedaży w miejscach odwiedzanych przez wielu klien-
tów, sponsorowania imprez, akcji degustacyjnych w sieciach handlowych,

iii.   reklamy np. w gazetach branżowych, opracowanie strony internetowej firmy i reklam z wyko-
rzystaniem Internetu,

iv.   kanałów promocji – zidentyfikowania najlepszych kanałów promocji oraz opracowania komu-
nikatów i materiałów promocyjnych (ulotek promocyjnych, katalogów, cenników), 

d. strategii dystrybucji: 
i.    określenia zasięgu planowanego rynku/rynków zbytu,
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ii.   określenia najlepszych planowanych kanałów dystrybucji, np.: 
−   sprzedaż bezpośrednia – wymaga zbudowania zaplecza logistycznego oraz działu zajmują-

cego się wyłącznie detalem sprzedażą detaliczną, 
−   dystrybucja – przedstawicielstwa spożywcze – sposób nieco tańszy, opłacalny przy wysokich 

marżach i szerokim asortymencie,
−   własne sieci sprzedaży producentów żywności – sklepy firmowe,

1 

2 
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−   alternatywne kanały dystrybucji – HoReCa (skrót od hotele, restauracje, kawiarnie), punkty 
gastronomiczne, stacje paliw,

−   tradycyjne kanały – sklepy spożywcze, specjalistyczne, małe hurtownie,
−   kanały sieciowe – sieci handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy dyskontowe, należy 

wziąć pod uwagę koszty wprowadzenia produktu do sieci np. tzw. opłaty półkowe, upusty 
cenowe, rabaty na wspólną reklamę, które znacząco zmniejszają zysk dostawcy,

−   sprzedaż internetowa,
−   sposoby/ zasady gromadzenia zapasów, dotyczące warunków przechowywania i transportu 

z uwzględnieniem specyfiki produktu i jego krótkiej trwałości,
e.   Program i harmonogram wdrażania planu marketingowego – z określeniem zadań, terminów 

i osób odpowiedzialnych, zakresu zleceń dla firm zewnętrznych.

Audyt zakończony jest raportem przekazanym przedsiębiorcy, w którym zawarty jest:
a.  opracowany plan marketingowy, 
b.  wykonawcze programy marketingowe (doradca przygotowuje min. 5 wykonawczych programów 

marketingowych, zapisanych w formie praktycznych działań, zawierających zakres działań, szaco-
wany koszt, termin ich realizacji, osobę odpowiedzialną), 

c.   streszczenie menadżerskie (w formie krótkiej informacji o celach planu marketingowego, obecnej 
sytuacji firmy, głównym celu firmy, a także planowanych działaniach).

Etap iii – asysta we wdrażaniu planu marketingowego – doradca jest zobowiązany do wsparcia dorad-
czego Klienta w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przy-
gotowanych podczas etapu II. Etap III jest odpowiednio rozciągnięty w czasie (maksymalny czas realizacji 
to 4 miesiące), tak by doradca mógł towarzyszyć przedsiębiorcy we wdrażaniu planu marketingowego 
i reagował na trudności pojawiające się w różnych stadiach realizacji zaplanowanego planu, prowadząc do 
jak najpełniejszej jego realizacji, zachowując jednocześnie elastyczność, pozwalającą dostosować działania 
przedsiębiorstwa do zachodzących zmian.

Etap III kończy się przekazaniem Klienta opracowanej w ramach usługi pilotażowej dokumentacji i pod-
pisaniem przez doradcę oraz Klienta oświadczenia, podpisanego przez doradcę i Klienta o wdrożeniu  
5 wykonawczych programów marketingowych z przygotowanego planu marketingowego.

Komponent ii – Szkolenie w zakresie marketingu i sprzedaży produktów – celem jest podniesienie 
poziomu wiedzy i kompetencji jego uczestników w zakresie zdobywania informacji na temat rynku, analizy 
marketingowej własnego przedsiębiorstwa, opracowania i wdrożenia planu marketingowego, przygoto-
wania oferty sprzedażowej i organizacji sprzedaży,

Jak skorzystać z usługi

Klientem może został mikro i mały przedsiębiorca działający w branży przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Testowanie usługi warto zacząć od kontaktu z wybranym ośrodkiem. Pierwszym krokiem będzie podpi-
sanie umowy z Klientem na świadczenie usługi doradczej, po szczegółowym przedstawieniu usługi, jej 
zakresu i czasu trwania. Wraz z podpisaniem umowy na wykonanie usługi pilotażowej udzielona zostaje 
Klientowi pomoc de minimis w wysokości kosztów wyświadczonej usługi.
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PRZYKŁADOWE 
ZAGADNIENIA 
SZKOLENIOWE

Klienci zainteresowani skorzystaniem z usługi znajdą listę ośrodków świadczących ten pilotaż na portalu KSU: 
http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/marketing-dla-branzy-przetworstwa-rolno-spozywczego
Usługa będzie dostępna do końca marca 2014 r.

Koszt usługi

W czasie trwania usługi pilotażowej wszystkie świadczenia są BEZPŁATNE.
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1.  do kogo skierowane są usługi pilotażowe KSU  
w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną 
przedsiębiorstw?

Usługa pilotażowa KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw jest skierowa-
na do mikro i małych przedsiębiorstw, które charakteryzują się rocznym zużyciem energii (w tym energii 
cieplnej, elektrycznej i innych) na poziomie nie mniejszym niż 500 GJ (138,9 MWh).

Przed wyświadczeniem usługi PW ma obowiązek zweryfikować, czy kandydat na klienta ma potencjał 
(przede wszystkim finansowy i organizacyjny) wystarczający do wdrożenia ewentualnych rekomendacji 
wynikających z audytu energetycznego.

2.  dlaczego usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie 
zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw 
są potrzebne?14

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej w coraz szerszym zakresie można obserwować dyskusję do-
tyczącą konieczności wprowadzania rozwiązań optymalizujących zużycie energii. Dotyczy ona w równym 
stopniu gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw. Wydaje się, że w coraz większym stopniu zarówno 
społeczeństwo jak i przedsiębiorcy dostrzegają korzyści płynące z wprowadzania takich rozwiązań jak rów-
nież zasadność ich wdrażania w średnio i długoterminowej perspektywie. Jak pokazują badania zrealizo-
wane w ramach projektu CHANGE „Izby Gospodarcze promują Inteligentną Energię wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw”15, 46% ankietowanych przedsiębiorców przyznało, że kwestie związane z gospodarowa-
niem energią stanowią ważne zagadnienie w działalności ich firm. 

Zarządzanie procesami energetycznymi w firmie jest jednak wciąż dyscypliną słabo rozpowszechnioną 
w polskich przedsiębiorstwach. W trzech na cztery firmy nie istnieje żaden system zarządzania energią, 
a jego wprowadzenie nie było nawet rozważane. Ponadto istnieje wyraźna korelacja między wielkością 
firmy a faktem stosowania systemu zarządzania energią – najrzadziej stosuje się go w mikro przedsiębior-
stwach. Aż w 90% badanych mikro przedsiębiorców wdrożenie systemu zarządzania energią nie jest pla-
nowane, a w 80% nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za kwestie związane z energią16. Taki poziom 
nieświadomości w kwestiach zużycia energii skutkuje jej nieefektywnym wykorzystaniem i w konsekwen-
cji podnosi koszty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Jak więc widać istnieje uzasadniona potrzeba wdrażania działań (usług), których celem będzie zwiększenie 
świadomości energetycznej firm, ale przede wszystkim udzielnie im wsparcia w zakresie wdrażania działań 
zwiększających ich efektywność energetyczną. 

14   Opracowanie na podstawie Raportu z badania Nowe usługi Krajowego Systemu Usług – cz. 1, przygotowanego 
przez SMG/KRC Poland Media S.A., na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, styczeń 2012 r., 
Warszawa.

15   Dane pochodzą z wyników badań przeprowadzonych na próbie 205 firm w okresie wrzesień – grudzień 2009, w ra-
mach projektu CHANGE Izby Gospodarcze promują Inteligentną Energię wśród małych i średnich przedsiębiorstw.

16  Ibidem.
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Jak wynika z raportu pn.: Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych, przy-
gotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 15% firm, w których przeprowadzono 
audyt energetyczny uważa, że wprowadzenie systemu zarządzania energią ma duży wpływ na osiągane 
zyski, aż 67% stwierdziło, iż ma „pewien wpływ”, a jedynie 17% nie zauważyło zmiany. Oznacza to, iż 82% 
badanych przedsiębiorstw zauważyło pozytywne efekty wdrożenia działań optymalizujących zużycie 
energii17.

Kolejny argument ma wymiar stricte finansowy. Ceny nośników energii stale rosną, czego bardzo 
świadomi są przedsiębiorcy – jak wynika z ww. badania CHANGE18, głównym motywem podejmowania 
przez firmy działań mających na celu zwiększenie efektywności elektrycznej jest „zmniejszenie wysoko-
ści rachunku za energię” (93% respondentów) oraz przygotowanie się na kolejne podwyżki cen energii 
(78%). Warto zaznaczyć, że nie chodzi tutaj tylko o koszty zakupu energii, ale także o ewentualne opłaty 
za emisję CO2. Według wyników badań przeprowadzonych przez spółkę Energia dla firm Sp. z o.o. na 
próbie 100 firm z sektora MSP, małe i średnie przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu działań optymalizują-
cych zużycie energii mają potencjał do uzyskania oszczędności na poziomie 10-20% zużycia. Producenci 
rozwiązań energooszczędnych twierdzą, że inwestycje takie najczęściej zwracają się w ciągu trzech lat19. 
Osiągnięte oszczędności mogą przełożyć się na sytuację ekonomiczną firm, co może zaowocować ich 
rozwojem.

Istotne są także kwestie wizerunkowe. Konsumenci zwracają coraz baczniejszą uwagę na to czy firmy, 
z których produktów korzystają i z którymi współpracują wykazują należytą dbałość o środowisko. Firmy, 
które mogą pochwalić się ograniczeniem energii, posiadaniem energooszczędnych maszyn, lepiej zadba-
nych i mniej energochłonnych budynków, przy dobrze prowadzonej strategii marketingowej mogą po-
prawić swój wizerunek i budować przewagi konkurencyjne. Jak wynika z raportu CHANGE20 korzyści te 
dostrzega aż 59% badanych firm.

Nie bez znaczenia pozostaje bezpieczeństwo działalności. Nowszy, bardziej energooszczędny sprzęt jest 
na ogół bardziej bezpieczny – uważa tak 58% badanych firm21.

ochrona środowiska. Poprawa efektywności energetycznej jest częścią planu walki z ociepleniem kli-
matu, realizowanego przez Unię Europejską pod hasłem „3 x 20” i wynikających z niego zobowiązań Pol-
ski. Według planu, do roku 2020 zrealizowane powinny zostać 3 postulaty: emisja gazów cieplarnianych 
powinna zostać zredukowana o 20%, zużycie energii powinno zostać zmniejszone o 20%, a udział energii 
wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych powinien się zwiększyć o 20%.22

zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat korzyści związanych efektywnym zarządzaniem 
energią może sprawić, iż w przyszłości będą oni samodzielnie poszukiwali rozwiązań korzystnych, zarówno 
z perspektywy prowadzonego biznesu jak i środowiska naturalnego.

17   Raport Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Warszawa 2011.

18   Raport CHANGE Motywacje i bariery dla poprawy efektywności energetycznej w małych i średnich firmach w Polsce. Luty 
2010, Warszawa.

19   http://www.elektroonline.pl/news/5522,MSP_niechetnie_inwestuja_w_energooszczedne_rozwiazania
20   Raport CHANGE op. cit.
21   Ibidem.
22  http://een.org.pl/index.php/ochrona-srodowiska-/articles/efektywnosc-energetyczna-w-msp---wyniki-badan.html
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3.  zakres usługi pilotażowej KSU w zakresie zarządzania 
efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Usługa pilotażowa Krajowego Systemu Usług (KSU) w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną 
przedsiębiorstw to usługa o charakterze doradczo-szkoleniowym, której celem jest rozwój przedsiębiorstw 
poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii23 oraz podniesienie konkurencyjności, rentowności 
i potencjału przedsiębiorstw. 

Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do 
poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich. 

Usługa pilotażowa KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw składa się 
z dwóch etapów:

−  Etap i – audyt energetyczny,
−  Etap ii – doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego.

Etap i – audyt energetyczny – polega na analizie stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, 
w szczególności obejmującej obszary problemowe24, w celu identyfikacji możliwych do wdrożenia działań 
zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej w tym przedsiębiorstwie.

Zakres rzeczowy Etapu I obejmuje w szczególności:
−   zebranie danych dotyczących charakterystyki obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji, 

w których użytkowana jest energia i ich parametrów technicznych oraz 
−   zebranie danych dotyczących organizacji zarządzania energią w przedsiębiorstwie, w tym stosowa-

nych taryf i umów z dostawcami energii;
−   zebranie danych lub przeprowadzenie pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy obiek-

tów, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wskazanie czynników wpływających na zużycie 
energii przez te obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje;

−   ocenę stanu technicznego oraz analizę rzeczywistego zużycia energii przez obiekty, urządze-
nia techniczne lub instalacje;

−   wyznaczenie całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii przez obiekty, urządzenia tech-
niczne lub instalacje w stanie istniejącym;

−   zidentyfikowanie możliwych do wdrożenia działań służących poprawie efektywności ener-
getycznej przedsiębiorstwa25 wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej uwzględniającej wy-
sokość możliwych do uzyskania oszczędności zużycia energii, wysokość kosztów inwestycyjnych 

23   Efekt ten można osiągnąć, np.: dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania lub poprawie 
systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

24   Przez pojęcie „obszar problemowy” należy rozumieć obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa, związany z wykorzy-
staniem energii (w tym energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej lub innych), w którym możliwe będzie przed-
stawienie rekomendacji dotyczących wdrożenia ewentualnych działań, mających na celu zwiększenie efektywności 
wykorzystania danego rodzaju energii.

25   Działaniem służącym poprawie efektywności energetycznej może być np.: termomodernizacja budynków, zmiana 
wykorzystywanych źródeł i/lub nośników energii, eliminacja strat przesyłu i wykorzystania energii cieplnej i elektrycz-
nej, wykorzystanie energii odpadowej, możliwość sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii, monitoring zużycia 
energii, możliwość zmiany dostawcy energii i wykorzystywania specjalnych taryf, reorganizacja procesu produkcyj-
nego, optymalizacja organizacji pracy, utworzenie i działanie systemu zarządzania energią, wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych i inne. 
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(koniecznych do poniesienia w celu wdrożenia poszczególnych działań), okres konieczny do wdro-
żenia poszczególnych działań oraz okres, w którym nastąpi zwrot kosztów inwestycji;

−   wyznaczenie całkowitej wielkości zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne lub 
instalacje, według stanu po zrealizowaniu działań rekomendowanych w raporcie z Etapu I służą-
cych poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa;

−   analizę zachowania pracowników Klienta i jego dostawców w zakresie wykorzystania energii oraz 
sformułowanie zaleceń dotyczących wdrożenia w tym zakresie działań służących poprawie efek-
tywności energetycznej przedsiębiorstwa;

−   sformułowanie zaleceń dotyczących utworzenia lub udoskonalenia istniejącego systemu zarządza-
nia energią w przedsiębiorstwie (w zaleceniach tych należy stosować zasady, pojęcia i wytyczne 
zgodne z normą PN-EN ISO 50001).

Po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych analiz lub badań Podmiot wsparcia (PW) świadczący usługę 
przygotowuje raport z Etapu i, który powinien zawierać podsumowanie przeprowadzonych działań, ale 
przede wszystkim co najmniej jedną rekomendację dotyczącą wdrożenia w przedsiębiorstwie, co najmniej 
jednego działania służącego poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa26.

26   Nie określono liczby działań, jakie powinny zostać zarekomendowane i wdrożone. Jednakże wszystkie zarekomendo-
wane w raporcie z Etapu I i wdrożone u Klienta działania, powinny łącznie dać efekt w postaci zwiększenia efektywno-
ści energetycznej przedsiębiorstwa, o co najmniej 5%.
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Każda z ww. rekomendacji, powinna zawierać:
−  uzasadnienie potrzeby jej wdrożenia;
−  dokładny opis zmian, które należy wdrożyć;
−   procedurę wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam przedsię-

biorca, a jakie czynności wykona PW lub wykonawca zewnętrzny;
−   wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie może spodziewać się przedsiębiorca lub jakich nega-

tywnych skutków może uniknąć, w tym określenie możliwych do uzyskania oszczędności zużywa-
nej energii;

−  wskazanie kosztów, jakie musi ponieść przedsiębiorca, w celu wdrożenia rekomendacji;
−  określenie liczby godzin doradztwa, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych działań;
−   wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania (jeżeli to możliwe) oraz 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych działań;
−   określenie czasu, w którym rekomendowane działanie winno zostać wdrożone, w przypadku braku 

zewnętrznych czynników powodujących opóźnienie wdrożenia, a niezależnych od PW i przedsię-
biorcy oraz przewidywanego czasu zwrotu kosztów inwestycji.

Etap ii – doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego – tj. do-
radztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych w raporcie z Etapu I działań zwiększających efektyw-
ność energetyczną przedsiębiorstwa, o co najmniej 5%. Może ono obejmować następujące rodzaje 
działań usprawniających:

−   doradztwo mające na celu zastosowanie działań doprowadzających do prawidłowej eksploatacji 
obiektów, instalacji, systemów lub urządzeń np. przez wyłączanie zbędnych odbiorników, ocenę 
poprawności doboru taryfy, analizę rzeczywistego poboru mocy cieplnej oraz elektrycznej – czyn-
nej, biernej itp.
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−   doradztwo mające na celu zastosowanie działań doprowadzających do prawidłowej konserwacji 
i napraw bieżących np. uszczelnień, likwidacji przecieków, naprawy uszkodzeń izolacji, czyszczenie 
instalacji itp.

−   doradztwo mające na celu zastosowanie modernizacji struktury budowlanej, systemów, instalacji 
oraz urządzeń np. ocieplenie przegród zewnętrznych, nowe urządzenia grzewcze, oświetlenie itp.

Usługa jest świadczona przez Podmioty wsparcia wybrane w konkursie, ogłoszonym w ramach projektu 
systemowego PARP, pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, finansowanego z pod-
działania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013. Lista Podmiotów wsparcia jest 
dostępna na stronie: ksu.parp.gov.pl.

4.  Koszt oraz jak skorzystać z usługi pilotażowej KSU w zakresie 
zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw?

Usługi pilotażowe KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw świadczone 
przez Podmioty wsparcia w ramach projektu systemowego PARP, pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw 
do nowych usług KSU”, finansowanego z poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na lata 
2007-2013, są dla przedsiębiorców bezpłatne. Są one finansowane w 100% ze środków publicznych, 
w tym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość usługi pilotażowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw sta-
nowi dla przedsiębiorcy z niej korzystającego wysokość pomocy de minimis27. 

Klienci zainteresowani skorzystaniem z usługi znajdą listę ośrodków świadczących ten pilotaż na portalu KSU:  
http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/doradztwo_energetyczne 

Usługa będzie dostępna do końca września 2014 r.

27   Wysokość tej pomocy nie może przekroczyć kwoty 10 700 zł, a jest uzależniona od indywidualnie określonego zakresu 
realizowanych na rzecz danego przedsiębiorcy działań.
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Rozdział X

Usługa pilotażowa w zakresie 
wykorzystania technologii 
informacyjnych w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem

Sylwia Marczyńska
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dla kogo

mikro i małe przedsiębiorstwa

zakres usługi

Usługa pilotażowa w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
składa się z dwóch etapów: 

a)   Etap I – audyt systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanych tech-
nologii informacyjnych, 

b)  Etap II – doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu oraz szkolenie. 

Etap i – audyt systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanych tech-
nologii informacyjnych – polega na analizie sytuacji przedsiębiorstwa, w szczególności obejmującej 
obszary problemowe zidentyfikowane w trakcie wstępnego rozpoznania specyfiki jego funkcjonowa-
nia, w celu identyfikacji możliwych do wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności 
zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wprowadzenie odpowiednich technologii informacyjnych 
i obejmuje: 

1.  identyfikację i analizę obowiązujących w przedsiębiorstwie schematów i procedur działania, 
w szczególności: 
a)   analizę funkcjonującej w przedsiębiorstwie struktury organizacyjnej: analizę schematu organi-

zacyjnego, więzi służbowych i funkcjonalnych, specjalizacji stanowisk pracy i komórek organi-
zacyjnych, 

b)  analizę głównych funkcji przedsiębiorstwa: marketingowej, produkcyjnej, handlowej, zaopatrze-
niowej, finansowo-księgowej, informacyjnej i in., 

c)   identyfikację oraz szczegółową analizę obszarów wymagających optymalizacji organiza-
cyjnej. 

2.  badanie wykorzystywanych w przedsiębiorstwie technologii informacyjnych, obejmujące w szcze-
gólności: 
a)   inwentaryzację posiadanej infrastruktury teleinformatycznej (m.in. sprzętu, baz danych, infra-

struktury sieci komputerowych, rozwiązań zdalnego dostępu do systemu teleinformatycznego 
i aplikacji oraz do sieci Internet itp.) i oprogramowania oraz analizę technologii informacyjnych 
stosowanych w zidentyfikowanych obszarach wymagających optymalizacji organizacyjnej, 

b)  analizę kosztów związanych z funkcjonowaniem aktualnych systemów informacyjnych oraz 
określenie obszarów, w których koszty te mogą być zoptymalizowane, 

c)   przygotowanie propozycji zmian organizacyjnych wpływających na zwiększenie efektywności 
zarządzania przedsiębiorstwem, 

d)  oszacowanie kosztów wdrożenia nowych rozwiązań oraz sporządzenie harmonogramu ich 
wdrożenia, 

e)   oszacowanie efektów ekonomicznych wdrożenia proponowanych rozwiązań w mierzalnych 
i weryfikowalnych wskaźnikach, 

f )   przedstawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych przynajmniej dwóch rekomendowa-
nych technologii informacyjnych, które należy wdrożyć w obszarach wymagających optymali-
zacji organizacyjnej, 
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g)   podsumowującą analizę kosztów i korzyści, wynikających z wdrożenia nowych rozwiązań w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem (z uwzględnieniem ewentualnych rozwiązań wariantowych), 

h)   przedyskutowanie wyników audytu z Klientem. 

Etap ii – doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu oraz szkolenie – tj. doradz-
two w trakcie wdrażania rekomendowanych w raporcie z Etapu i wybranych rozwiązań informacyjnych 
oraz przeszkolenie przedsiębiorcy lub jego pracowników w zakresie stosowania technologii informacyj-
nych w przedsiębiorstwie i obejmuje: 

1. doradztwo w wyborze sprzętu i oprogramowania, obejmujące w szczególności: 
a)   przedstawienie rekomendacji, dotyczących parametrów techniczno-eksploatacyjnych sprzętu 

niezbędnego do wdrożenia wybranych rozwiązań informacyjnych, 
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b)  przedstawienie uszczegółowionej kalkulacji kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania oraz po-
zostałych kosztów wdrożenia (np. szkolenia, konsolidacja oprogramowania, migracja danych), 

c)   doradztwo – wskazanie instytucji, które mogą ułatwić lub umożliwiają sfinansowanie zakupów 
(np. fundusze pożyczkowe lub poręczeniowe) lub instytucji, które mogą pomóc w identyfikacji 
źródeł finansowania (np. Punkty Konsultacyjne KSU), 

d)  doradztwo w trakcie zakupu polegające między innymi na pomocy w identyfikacji firm, do któ-
rych należy skierować zapytanie ofertowe, pomocy w sformułowaniu zapytania ofertowego, 
pomocy w analizie otrzymanych ofert, doradztwo w ewentualnych negocjacjach/rozmowach 
z potencjalnym wykonawcą, w tym doradztwo dotyczące usług dodatkowych jak np. dostoso-
waniu zamawianego rozwiązania do specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorcy, 

e)   doradztwo przy instalacji, migracji danych i rozruchu nowych systemów informacyjnych, zawiera-
jące także doradztwo przy analizie kompletności zrealizowanych usług oraz doradztwo przy anali-
zie zgodności wdrażanych rozwiązań z założonymi parametrami techniczno-eksploatacyjnymi. 

2. szkolenie (opcjonalne), obejmujące w szczególności: 
a)   szkolenie na stanowiskach pracy w zakresie posługiwania się wdrożonymi technologiami infor-

macyjnymi, o ile dostawca technologii informacyjnej nie przeprowadza takiego szkolenia we 
własnym zakresie, 

b)  nakreślenie trendów w rozwoju technologii informacyjnych stosowanych do wsparcia zarządza-
nia MSP (np. technologie mobilne, oprogramowanie “w chmurze”, itp.), 

c)   przekazanie wskazówek dotyczących prognozowanych kierunków rozwoju organizacyjnego przed-
siębiorstwa oraz możliwych kierunków rozwoju stosowanych w nim technologii informacyjnych. 

3.  monitoring osiągania założonych celów optymalizacyjnych oraz bieżące doradztwo, zawiązane 
z wdrożonym rozwiązaniem informacyjnym, nie dłuższe niż sześć miesięcy. 

Jak skorzystać z usługi

Klientem może zostać każdy mikro i mały przedsiębiorca. Testowanie usługi warto zacząć od kontaktu 
z wybranym ośrodkiem. Pierwszym krokiem będzie podpisanie umowy z Klientem na świadczenie usługi 
doradczej, po szczegółowym przedstawieniu usługi, jej zakresu i czasu trwania. Wraz z podpisaniem umo-
wy na wykonanie usługi pilotażowej udzielona zostaje Klientowi pomoc de minimis w wysokości kosztów 
wyświadczonej usługi.
Klienci zainteresowani skorzystaniem z usługi znajdą listę ośrodków świadczących ten pilotaż na portalu 
KSU: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/technologie_informacyjne?first=Y
Usługa będzie dostępna do grudnia 2014 r.

Koszt usługi

W czasie trwania usługi pilotażowej wszystkie świadczenia są BEZPŁATNE.

W kolejnych latach Polska agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzić będzie badania 
klientów i usługodawców ww. usługi, które pozwolą na uzyskanie informacji wspomaga-
jących podjęcie decyzji o kontynuacji lub nie procesu wsparcia przedsiębiorców w tym ob-
szarze oraz lepsze dostosowanie świadczonych usług do potrzeb przedsiębiorców.



Rozdział Xi

Planowanie działań MSP 
a finansowanie zwrotne

Agata Wieruszewska
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Trwają prace nad opracowaniem i wdrożeniem usługi doradczo-szkoleniowej (wypracowanie standardu, 
zakresu usługi oraz wymagań wobec Usługodawców) dającej mikro i małym przedsiębiorstwom możli-
wość uzyskania pomocy zarówno w pozyskaniu finansowania zwrotnego jak i w zarządzaniu firmą i przed-
sięwzięciem po zaciągnięciu zobowiązania. 

Projekt realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Instytucjami 
Finansowymi, których zadaniem będzie stworzenie nowej lub zmodyfikowanie aktualnej oferty finanso-
wania zwrotnego, dostosowanej do potrzeb i możliwości MSP, która pozwoli zwiększyć poziom wykorzy-
stania tych instrumentów przez Przedsiębiorców. 

Z badań rynku wybranych usług wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce wynika, że 
wśród Przedsiębiorców z sektora MSP (zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorców) występuje potrzeba 
zwiększenia poziomu percepcji związanej z korzystaniem z finansowania zwrotnego jak również wielu 
Przedsiębiorców nie prowadzi aktywnej polityki planowania swojej działalności finansowej.

dla kogo

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców z sektora MSP (mikro i małe firmy), którzy nie korzystali jeszcze 
z finansowania zwrotnego.

Kto pilotuje projekt i jak jest finansowany?

Instytucją, która odpowiedzialna jest za realizację projektu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy wykorzystaniu funduszy unijnych 
w tym Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013 r. 
– Poddziałanie 2.2.1 – poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsię-
biorczości i innowacyjności w ramach projektu systemowego „Planowanie działań w MSP a finansowanie 
zwrotne”.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest stworzenie tak dobranej usługi doradczo-szkoleniowej, która pomoże Przedsiębiorcy 
w ubieganiu się o finansowanie zwrotne oraz w zarządzaniu firmą i przedsięwzięciem z wykorzystaniem 
tego finansowania. Usługa doradczo-szkoleniowa połączona będzie z oferowanymi przez wybrane Insty-
tucje Finansowe instrumentami finansowania zwrotnego, które dostosowane będą do potrzeb mikro i ma-
łych przedsiębiorców.

Kiedy będzie realizowany projekt i na jakim obszarze?

Usługa doradczo-szkoleniowa dla Przedsiębiorców świadczona będzie od marca 2014 r. do czerwca 2015 r. 
i będzie obejmować teren całego kraju; projekt może być również realizowany tylko w danym regionie.
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Jakie korzyści uzyska Przedsiębiorca?

•   możliwość łatwiejszego pozyskania finansowania zwrotnego,
•   pomoc w realizacji przedsięwzięcia dzięki zapewnieniu usług doradczych m.in.:

– pomoc w napisaniu biznesplanu,
– pomoc w wyborze najlepszego finansowania zwrotnego,
– pomoc w zdefiniowaniu potrzeb Przedsiębiorcy,
– pomoc ekspercka przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
– pomoc w prognozowaniu działalności firmy,
– pomoc w zarządzaniu finansami firmy,

•   opieka/wsparcie podczas realizacji projektu.

W jaki sposób Przedsiębiorca może skorzystać z usługi?

Zgłaszając się do wybranych Usługodawców, wybranych w drodze konkursu, który zostanie zorganizowa-
ny przez PARP. 

Projekt realizowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy wykorzystaniu funduszy unijnych 
w tym Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013 r. 
– Poddziałanie 2.2.1 – poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsię-
biorczości i innowacyjności w ramach projektu systemowego „Planowanie działań w MSP finansowanie 
zwrotne”.

Projekt będzie obejmował teren całego kraju jak również może być realizowany tylko w danym regionie.



 

 

 

PARP
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: + 48 22 432 80 80
faks: + 48 22 432 86 20 
biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl

Punkt informacyjny PARP 
tel.: + 48 22 432 89 91-93
0 801 332 202 
info@parp.gov.pl

ISBN 978-83-7633-292-5

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która 
od 2000 roku wspiera przedsiębiorców. Celem działania PARP jest rozwój małych 
i średnich firm w Polsce – powstawanie nowych podmiotów, podnoszenie kwali-
fikacji i wzrost potencjału, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w oparciu o inno-
wacyjność i nowoczesne technologie, kształtowanie przyjaznego otoczenia bizne-
sowego, tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Realizu-
jąc działania wspierające przedsiębiorców (a także: instytucje otoczenia biznesu, 
jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, uczelnie), 
PARP korzysta ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich. Zarów-
no w okresie przedakcesyjnym, jak i po wejściu przez Polskę do Unii Europejskiej,  
PARP oferowała przedsiębiorcom wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze. 
W latach 2007–2015 Agencja jest odpowiedzialna za realizację działań w ramach 
trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki 
oraz Rozwój Polski Wschodniej a także aktywnie uczestniczy w opracowaniu 
założeń programów pomocowych w perspektywie finansowej 2014–2020. 

PARP posiada unikalne doświadczenie nie tylko w przekazywaniu pomocy 
unijnej przedsiębiorcom. Od kilku lat w Agencji działa Ośrodek Badań nad 
Przedsiębiorczością, którego zadaniem jest prowadzenie badań z zakresu 
przedsiębiorczości, innowacyjności, zasobów ludzkich i usług wspierających 
prowadzenie działalności gospodarczej. W oparciu o ich wyniki powstają 
założenia dla kolejnych programów pomocowych, które odpowiadają na 
zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorców.

Aby pomoc była skuteczna, przedsiębiorca musi mieć łatwy dostęp do informa-
cji na jej temat. PARP zainicjowała utworzenie (około 170 ośrodków) Krajowego  
Systemu Usług dla MSP (KSU). KSU oferuje doradztwo dla firm na każdym eta-
pie prowadzenia działalności: od rejestracji działalności, poprzez sprawne pro-
wadzenie i zarządzanie firmą, aż po zawieszenie lub zakończenie działalności. 

Działający przy PARP ośrodek sieci Enterprise Europe Network współpra-
cujący z blisko 600 organizacjami członkowskimi z ponad 50 krajów, daje 
szansę przedsiębiorcom na skorzystanie z możliwości rynku ogólnoeuropej-
skiego. Ośrodek oferuje nieodpłatne, kompleksowe usługi obejmujące infor-
macje, szkolenia i doradztwo, przede wszystkim z zakresu prawa i polityk Unii 
Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i za granicą. 
Natomiast członkostwo w TAFTIE (Europejska Sieć Agencji Innowacyjnych) 
gwarantuje stały dostęp do najlepszych praktyk stosowanych w wiodących 
europejskich agencjach wspierających innowacyjność. 

PARP stale dopasowuje ofertę informacyjno-doradczą do zmieniających się 
potrzeb przedsiębiorców oraz pojawiających się nowych kanałów komunikacji. 
Obecnie Agencja na swoich stronach internetowych udostępnia kilkanaście 
branżowych baz wiedzy, oferujących szkolenia e-learningowe, e-booki, trans-
misje ze spotkań szkoleniowych i konferencji, informacje na temat możliwości 
ubiegania się o wsparcie, publikacje, wyniki badań. Z informacji i narzędzi za-
wartych na portalach PARP korzysta blisko milion internautów miesięcznie. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Przedsiębiorco!
Skorzystaj!

2013
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