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Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) –

 sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe 

przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa. Nazwa 

stosowana w krajach Unii Europejskiej oraz m.in. 

przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową 
Organizację Handlu, Bank Światowy. 

 

 



• Podział przedsiębiorstw pojawił się w polskim 

prawodawstwie w 2004 r., w ramach jego harmonizacji z 

prawodawstwem Unii Europejskiej. Do sektora MŚP 

zalicza się podmiot prowadzący działalność gospodarczą 

bez względu na jego formę prawną. W szczególności są to 

osoby prowadzące działalność na własny rachunek, 

przedsiębiorstwa rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub 

inną działalnością, bądź spółki lub konsorcja prowadzące 

regularną działalność gospodarczą  



 
• przedsiębiorstwo średnie 

– mniej niż 250 pracowników oraz 

– roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans 

roczny nie przekraczający 43 mln EUR 

• przedsiębiorstwo małe 
– mniej niż 50 pracowników oraz 

– roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

10 mln EUR 

• mikroprzedsiębiorstwo 
– mniej niż 10 pracowników oraz 

– roczny obrót lub całkowity bilans nie przekracza 2 mln EUR. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredni_przedsi%C4%99biorca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82y_przedsi%C4%99biorca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroprzedsi%C4%99biorca


 
 • Spośród instrumentów specyficznych dla MŚP za szczególnie ważne 

uznano polityki prowadzące do wyrównywania ich szans 

konkurowania na wolnym rynku. Obejmuje to szczególnie 

działalność w zakresie: 

• świadczenia usług doradczych, 

• poprawy dostępu do informacji gospodarczych, 

• rozbudowy systemu poręczeń kredytowych, 

• rozwoju systemu zasilania kapitałowego przez instytucje kapitału 

wysokiego ryzyka 



 
Celami „Small Business Act for Europe” są:  
• poprawa podejścia politycznego do przedsiębiorczości,  
• trwałe wpisanie zasady „najpierw mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” w 

kształtowanie polityki począwszy od opracowywania przepisów, a kończąc na 
usługach publicznych, oraz wspieranie rozwoju MSP.  

• SBA jest uznaniem kluczowej roli małych i średnich przedsiębiorstw w 
gospodarce  
i propozycją spójnej strategii wobec nich, czego wyrazem jest 10 zasad, 
służących za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji polityki na szczeblu 
wspólnotowym i krajowym oraz konkretne propozycje legislacyjne UE. 
 



• Tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze 
prosperować, a przedsiębiorczość jest nagradzana. 

• Zagwarantowanie, by uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zostało postawione w stan 
upadłości, dostali szybko drugą szansę. 

• Opracowywanie przepisów zgodnie z zasadą „Najpierw mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 
• Sprawienie, by organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby MSP. 
• Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MSP: ułatwienie MSP udziału w 

zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możliwości pomocy państwa dla MSP. 
• Ułatwianie MSP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego 

sprzyjającego terminowym płatnościom w transakcjach handlowych. 
• Pomaganie MSP w szerszym korzystaniu z możliwości oferowanych przez jednolity rynek. 
• Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MSP i wszelkich form innowacji. 
• Umożliwienie MSP przekształcania wyzwań związanych z ochroną środowiska na nowe możliwości. 
• Zachęcanie i wspieranie MSP w czerpaniu korzyści z rozwoju rynków. 

 



• ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych dotyczące pomocy państwa (GBER) – 
przyjęte przez Komisję Europejską 6.08.2008 r., obowiązuje do końca 2013 r., 

• rozporządzenie ustanawiające statut europejskiej spółki prywatnej (SPE[1]) - raport n.t. SPE 
przyjęty przez Parlament Europejski 9.03.2009 r., w procesie konsultacji, 

• dyrektywa w sprawie obniżonych stawek VAT - porozumienie przyjęte przez Radę ECOFIN 
10.03.2009 r., Dyrektywa Rady 2009/47/WE z 5.05.2009 r. obowiązuje od 1.06.2009 r.,  

• modernizacja, uproszczenia i zharmonizowanie istniejących zasad dotyczących faktur VAT w 
celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw – propozycja Dyrektywy 
Rady UE zmieniająca Dyrektywę 2006/112/WE przyjęta przez KE 28.01.2009 r., jest tematem 
dyskusji grupy roboczej Rady UE, 

• zmiana dyrektywy 2000/35/WE w sprawie opóźnień w płatnościach, mająca na celu 
zagwarantowanie, by MSP terminowo otrzymywały zapłatę w ramach wszelkich transakcji 
handlowych – propozycja przyjęta przez Komisję Europejską 8.04.2009 r., od maja 2009 jest 
tematem dyskusji grupy roboczej Rady UE. 

 



• Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw to dokument, który 
został przyjęty przez Państwa członkowskie Unii Europejskiej w 
2000 roku, stając się podstawą polityki przedsiębiorczości 
Komisji Europejskiej. Zauważono, że konkurencyjność Europy 
zależy od rozwoju małej przedsiębiorczości, dlatego też Karta 
została opracowana w taki sposób, aby stanowiła pewne 
narzędzie pomocnicze dla Państw Członkowskich w poprawie 
wyników gospodarczych. Europejska Karta Małych 
Przedsiębiorstw wyznacza kierunki działania dla krajów, które 
ją przyjęły. 



 

• Kształcenie i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. 
• Mniejsze koszty i szybsze rozpoczęcie działalności. 
• Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy. 
• Dostępność umiejętności. 
• Usprawnienie dostępu w trybie online. 
• Szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek.  
• Kwestie opodatkowania i finansowe.  
• Zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw.  
• Skuteczne modele handlu elektronicznego i najlepsze wsparcie dla małych 

przedsiębiorstw.  
• Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów małych 

przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw.  
 



 



 

 Procesy finansowania można rozpatrywać z wielu punktów widzenia. Najczęściej można dokonać podziału rodzajów 

finansowania opierając się na następującej systematyce uwzględniającej różnorodne kryteria. Należą do nich: 

• prawo własności kapitału: 

– kapitał własny 

– kapitał obcy 

• źródła pochodzenia kapitału: 

– wewnętrzne 

– zewnętrzne 

• czas dyspozycji określonym kapitałem, obejmujący kapitały: 

– krótkoterminowe 

– długoterminowe 

• powód finansowania: 

– pierwotne, 

– bieżącej działalności, 

• rozwoju, czyli procesów inwestycyjnych 



  
 

• bariera rynkowa 

• wysoki poziom konkurencji, spadek liczby zamówień, trudności w 

znalezieniu nowych rynków zbytu, szeroki import produktów i usług 

• bariery wynikające z polityki państwa  

• regulacje prawne 

• bariera kadrowa  

• bariera finansowa  

• ograniczony dostęp do źródeł finansowania 

• bariera edukacyjna  

• bariera infrastrukturalna 

• bariera informacyjna 



 
 


